
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             
           PROIECT 

           
 HOTĂRÂREA  NR.____ 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea 
unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea  
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi 

declararea acestuia ca bun de interes public local 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa ordinară din 
data de 19.12.2019; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.211161/2019, raportul nr.211375/2019, 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.215155/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din 
imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerului Apărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de 
interes public local;   

În conformitate cu prevederile art.292 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.858-870 din Legea nr.287/2009, republicată, 
privind Codul Civil; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.4 lit.e și f, art.139 alin.3 lit.g,  art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   
Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea unei părţi din imobilul 2985, având 

datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local. 

Art.2. După preluare, partea din imobil, se utilizează ca drum de acces la proprietăţile 
limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de 
interes local, judeţean şi naţional, iar pentru amenajările ulterioare, se vor asigura  
fonduri de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea părţii din 
imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la 
art.2 din prezenta hotărâre, acesta revine în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

 
 



 

 
 
Art.4. Predarea-preluarea părţii de imobil,  se  face pe bază de protocol, încheiat între 

Ministerul Apărării Naţionale şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin 
structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului României de transmitere. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară şi Ministerul 
Apărării Naţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
              

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 211375/04.12.2019 
 
 
                                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                     MIHAIL GENOIU 
 

 
                                                                    RAPORT,                    

    pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  
a proiectului de Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului  

şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unei suprafeţe de teren de 2184mp  
din imobilul 2985 în domeniul public al municipiului Craiova  

si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
         Prin referatul de aprobare al prezentului  proiect de hotărâre privind transmiterea din 
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unei suprafeţe de 
teren de 2184 mp din imobilul 2985 în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile art.129, alin 4, lit e, f, art. 
196, alin. (1), lit. a, art.292,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, se 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren de 2184mp din imobilul 2985, din domeniul 
public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
  Prin adresa cu numărul A16446 din 13 noiembrie 2019 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 200604 din 18 noiembrie  2019, Ministerul Apărării Naţionale, 
ca răspuns la solicitarea nr. 94873/2019 a Primăriei Municipiului Craiova, referitoare la 
transmiterea drumului de acces în suprafaţă de 2184 mp, ce face parte din imobilul 2985, din 
domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul 
public al municipiului Craiova, în vederea asigurării accesului la proprietăţile private din zonă, 
comunică faptul că structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu solicitarea înaintată de 
Autoritatea Publică Locală.  
          Având în vedere observaţiile formulate de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării şi 
Administraţiei, coroborat cu cele formulate de Ministerul Justiţiei cu referire la necesitatea 
asigurării concordanţei între prevederile hotărârilor Guvernului şi cele ale hotărârilor autorităţilor 
publice locale, este necesară adoptarea unei hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în condiţiile prevăzute la art 292 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare.  
 Solicitarea Primăriei Municipiului Craiova privind transmiterea terenului în suprafaţă de 
2184 mp, aferent drumului de acces  din str. Teilor, către proprietăţile limitrofe imobilului 2985, 
pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de interes local ( în zonă existând proprietăți 
private fară acces direct la aceste căi de comunicații), a fost înaintată către Ministerul Apărării 
Naţionale prin adresa nr. 94873/2019.  Deasemenea, SC COMIR SRL a transmis adresa 
înregistrată  cu nr. 21961/2019, prin care a solicitat Autorităţii Publice Locale efectuarea 
demersurilor pe lângă Guvernul Romaniei – Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Domenii şi 
Infrastructurii pentru preluarea din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale a terenului menţionat mai sus, întrucât, accesul actual la sediul firmei a fost 
tratat ca drum public de peste 50 ani, dovada în acest sens este că s-a emis autorizație de construire 
în anul 1996, pentru construirea sediului firmei cu acces din str. Teilor , nr.101, în plus același 
drum a fost echipat cu retele de apă și canalizare. 
 Totodată în cuprinsul adresei de răspuns înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub  
nr. 200604/2019, înaintată de Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Domenii şi Infrastructurii, 



se fac referiri în sensul celor precizate pentru aplicarea prevederilor art. 292 din Codul 
administrativ, astfel  hotărârea trebuie să îndeplinească următoarele: 
     -  în instrumentul de prezentare şi motivare se va regăsi, în mod obligatoriu justificarea 
temeinică a uzului sau a interesului public local (art.292 alin 4); 
     -   bunul este declarat de interes public local prin hotărâre a consiliului local (art.292 alin 6); 
     -   în situaţia trecerii unui bun din  domeniul public al statului  în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale , condiţionat de realizarea unor investiţii într-un anumit termen, hotărârea 
consiliului local, conţine în mod obligatoriu dispoziţii privind întoarcerea bunului în domeniul 
public al statului, în situaţia în care obiectivul nu a fost realizat (art.292 alin 7). 
 Datele de identificare ale terenului  care parte din imobilul 2985, ce se solicită a fi transmis 
din domeniul public al statului  și administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local : 
 

Nr. 
MFP 

Cod de 
clasificare  

Denumire 
bunului 

Adresa Elemente cadru de descriere 
tehnica /Carte funciară/Nr. 
Cadastral 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

imobilul /CUI 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 

imobilul /CUI 

1 2 3 4 5 6 7 

103881 
parţial 

8.19.01 Imobil 
2985 

partial 

Judeţul Dolj 
, Municipiul 

Craiova 

Suprafata terenului – 
2184mp 
Carte Funciara CF 238425 
Nr. Cadastral  238425 

Statul Român 
din 

administrarea 
Ministerului 

Apărării 
Naţionale  CUI 

4183229 

Municipiul 
Craiova , 

Judeţul Dolj 

 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.129, alin. (4), lit. e, lit. f; art. 196, 
alin.(1), lit. a  și  art.292  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu Titlul VI 
Proprietatea Publică art. 858-870 Noul Cod Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
   1. Se solicită Guvernului transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova, a unei părţi din 
imobilul 2985 şi se declară  acesta ca bun de interes public local.  
    2. După preluare, partea de imobil prevăzută la art.1 se utilizează ca drum de acces la 
proprietăţile limitrofe  imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii de 
interes local, judeţean şi naţional, iar pentru amenajările ulterioare, urmând a se asigura  
fonduri de la bugetul local , într-un termen de 5 ani de la transmiterea părţii de imobil 
prevăzută la art.1. 
      3. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul, prevăzute la art. 
2, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
      4. Predarea-preluarea părţii de  imobil transmisă, se  face pe bază de  protocol, încheiat 
între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Craiova, prin structurile de specialitate din 
subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii  Guvernului de 
transmitere. 
      
                    Director Executiv,                                                           Şef Serviciu, 
                  Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Lucian Cosmin  Mitucă 
 
 
                                                                          Întocmit, 
                                                               insp. Cosmin Popescu 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 211161/04.12.2019                                                                               Se aprobă, 

                                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

 

         Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
                privind transmiterea unei suprafeţe de teren de 2184mp din imobilul 2985 

din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale  
în domeniul public al municipiului Craiova  

si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
       Având în vedere adresa cu numărul A16446 din 13 noiembrie 2019 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 200604 din 18 noiembrie  2019 prin care Ministerul 
Apărării Naţionale, ca răspuns la solicitarea nr. 94873/2019 referitoare la transmiterea 
drumului de acces în suprafaţă de 2184mp din imobilul 2985, din domeniul public al statului şi 
din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova 
, în vederea asigurării accesului la proprietăţile private din zonă , se comunică faptul că 
structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu solicitarea înaintată de Autoritatea 
Publică Locală.  
          Având în vedere observaţiile formulate de Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării şi 
Administraţiei , coroborat cu cele formulate de Ministerul Jstiţiei cu referire la necesitatea 
asigurării concordanţei între prevederile hotărârilor Guvernuilui şi cele ale hotărârilor 
autorităţilor publice locale este necesară adoptarea unei hotărârii a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în condiţiile prevăzute la art 292 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privin codul Administrativ , cu completările ulterioare.  
      Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art.129, alin 4, lit e, f, 
art. 196, alin. (1), lit. a , art.292 ,  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, 
propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de 

hotărâre transmiterea unei suprafeţe de teren de 2184mp din imobilul 2985 din domeniul 

public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 

municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
    
 

 
 

                                           Director executiv, 
                                            Cristian Ionuţ GÂLEA 
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