
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

                                                                             
                                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al municipiului Craiova şi 

administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a monumentului de for 
public „Statuie Carol I” 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
20.12.2018; 

      Având în vedere expunerea de motive nr.197577/2018, rapoartele nr.198462/2018 
al Direcţiei Patrimoniu şi nr.201655/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al 
municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
monumentului de for public „Statuie Carol I”;   

      În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată şi art.860 alin.3 din Codul Civil; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al municipiului Craiova şi 
administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a monumentului de for 
public „Statuie Carol I” – nr.MF 159397, situat la intersecţia str.Popa Şapcă şi 
str.Ion Maiorescu, identificat  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de 
Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
preluare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 



                Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.  

 Art.5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
                                                                 

                                                   
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
                     

 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 197577/03.12.2018 

 

 

                                                     Expunere de motive 

    privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Craiova în vederea preluarii din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în domeniul 

public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local a monumentului de for public 
„Statuie Carol I – nr. MF 159397 situat la intersecţia str. Popa Şapcă şi str. Ion Maiorescu 

 

        
     

         Având în vedere adresele Cabinetului Secretariatului General Adjunct din cadrul 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 204/2018 şi nr. 901/2018 înregistrate la 
Primăria municipiului Craiova sub nr. 59922/2018şi nr. 108381/2018 prin care se solicită 
trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale  în domeniul public al municipiului şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Craiova a monumentului de for public „Statuie Carol I „  .  
       Astfel este necesar și oportun inițierea unui Proiect de hotărâre privind emiterea 
acordului Consiliului local al municipiului Craiova în vederea preluării din domeniul 

public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale  în 
domeniul public al municipiului şi administrarea Consiliului local al municipiului 

Craiova a monumentului de for public „Statuie Carol I – nr. MF 159397 situat la 

intersecţia str. Popa Şapcă şi str. Ion Maiorescu. 
     
 
 
 
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 198462/04.12.2018 
         
                

                                                                                                                         SE APROBĂ, 
                                                                                                       PRIMAR       

                                                      MIHAIL GENOIU                                                           

          
 
                                                                RAPORT 
 
 
        Prin expunerea de motive nr. 197577/03.12.2018 Primarul Municipiului Craiova a 
iniţiat Proiectul de Hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului 
Craiova în vederea preluarii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local a monumentului de for public „Statuie Carol I – nr. MF 
159397 situat la intersecţia str. Popa Şapcă şi str. Ion Maiorescu 
      Având în vedere adresele Cabinetului Secretariatului General Adjunct din cadrul 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 204/2018 şi nr. 901/2018 înregistrate la 
Primăria municipiului Craiova sub nr. 59922/2018şi nr. 108381/2018 prin care se solicită 
trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale  în domeniul public al municipiului şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Craiova a monumentului de for public „Statuie Carol I”.  
       Prin  H.G. nr. 714/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, s-a aprobat înscrierea unor monumente de for public în 
inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Conform anexei nr.1 din H.G. 
datele de identificare ale bunului sunt următoarele: 
           - statuie „ Carol I” -  cod de clasificare: 8.21.01, autor Mircea Spătaru : Statuie bronz 

, H= 4 m, soclu – bronz, H = 2,5m , situat în municipiul Craiova, intersecţia str. 
Popa Şapcă şi Ion Maiorescu, dobândit în anul 2007 , cu valoarea de inventar 
1.050.000lei.  

       În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.c şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală , republicată conform căruia Consiliul local exercită 
atribuţii  privind administrarea domeniului public şi privat al comunei , oraşului sau 
municipiului . 
        Conform dispoziţiilor art.3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, conform căruia, domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este 
alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes 
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin 
lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 
         Având în vedere art. 115, alin. 1 , lit. B din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, care prevede că pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin „consiliul local 
adoptă hotărâri”  



        Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.860 , alin 3 din Noul Cod 
Civil a art.9, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare a art. 36 alin 2 lit. c, art.45, alin. 3, art. 115, lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
         1.Preluarea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local a monumentului de for public „Statuie Carol I – nr. MF 159397 situat la 
intersecţia str. Popa Şapcă şi str. Ion Maiorescu si identificat in Anexa nr.1 la prezentul 
raport . 
 2.Predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1 se face pe bază de protocol 
încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea I a Hotărârii de 
Guvern. 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare 
preluare a bunurilor prevăzute la pct. 1 din prezentul raport. 
 4. Modificarea, în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Craiova  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind 
atestarea domeniului public al judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si 
comunelor din judetul Dolj modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 
      5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii 
Guvernului nr.141/2008. 
 
  
 
 
 
 

             Director Executiv,                                   
                        Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                      intocmit, 



Nr. crt.

Codul de 

clasificare 

conform H.G. 

2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 8.21.01 STATUIE CAROL I 

AUTOR MIRCEA SPATARU, STATUIE 

DE BRONZ , H= 4M , SOCLU  BRONZ 

H= 2,5M , AMPLASAMENT : 

MUNICIPIUL CRAIOVA , 

INTERSECTIE STR. POPA SAPCA ŞI 

STR. ION MAIORESCU                         

CONTRACT DE COMANDA INCHEIAT 

IN 11.04.2007 CU MODIFICARILE SI 

COMPLETARILE ULTERIOARE ; 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE NR. 

190/24.04.2007, 389/19.09.2007, 

455/30.10.2007

2007 1050000

DOMENIU PUBLIC AL 

STATULUI CONFORM 

H.G.NR. 714/2013 

ANEXA NR.1, POZITIA 4

PRELUAREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI 

IDENTITATII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

LOCAL 

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.
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