
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
            HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 
a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiul Craiova  

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

  Având în vedere raportul nr.22530/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Sănătate Publică Dolj, a unor 
terenuri care aparţin domeniului public al municipiul Craiova, pe care sunt edificate 
construcţii care aparţin Ministerului Sănătăţii şi administrate de aceasta;  

În conformitate cu prevederile art.874 alin.1 din Cod Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c  art.45 alin.3, art.124, 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Direcţia 
de Sănătate Publică Dolj, a trei terenuri care aparţin domeniului public al 
municipiul Craiova pe care sunt edificate construcţii care aparţin Ministerului 
Sănătăţii şi administrate de aceasta, după cum urmează: 
a) terenul în suprafaţă 649 mp., situat în municipiul Craiova, str.Constantin 

Lecca, nr.2, aferent Laboratorului de Igiena Radiaţiilor, cu nr.de inventar 
42002737 şi valoarea de 445300 lei, identificat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) terenul în suprafaţă de 1333 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.6, aferent Laboratorului de Determinări şi Investigaţie Sănătate Publică 
“Prof. Dr.Ion Cantacuzino”, cu nr. de inventar 42002738 şi valoarea de 
933100 lei, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

c) terenul în suprafaţă de 2506 mp., situat în municipiul Craiova, str.Lămâiţei, 
nr.10, aferent Sediului Secundar Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu nr.de 
inventar 42002739 şi valoarea de 1754200 lei, identificat în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze procesul-verbal de 
predare-primire a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Direcţia de Sănătate 
Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT.SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                              
Nr. 22530/08.02.2016      

                                                                                                     Se aprobă,                                                                             
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                  
RAPORT 

 
 

 Prin adresa înregistrată cu nr. 20511/2016 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
DOLJ cu sediul în str. Tabaci nr. 1,  solicită, în temeiul dispoziţiilor art. 874 din Noul Cod 
Civil  , acordarea în folosinţă, pe o durată de 10 ani, a trei terenuri situate în municipiul 
Craiova, astfel: 

teren în suprafaţă de 649mp, situat în Craiova, strada Constantin Lecca nr.2 , aferent 
„Laborator de Igiena Radiaţilor” , identificat în planul de amplasament şi delimitare  
a imobilului scara 1:500  conform anexei nr.1  

teren în suprafaţă de 1333mp, situat în Craiova, strada Brestei  nr.6 , aferent Laborator 
de Determinări şi Investigaţie Sănătate Publică „ Prof. Dr. Ion Cantacuzino”  , 
identificat în planul de amplasament şi delimitare  a imobilului scara 1:500  conform 
anexei nr.2 

teren în suprafaţă de 2506mp, situat în Craiova, strada Lămâiţei  nr.10 , aferent „Sediu 
Secundar Direcţia de Sănătate Publică Dolj” , identificat în planul de amplasament şi 
delimitare  a imobilului scara 1:500  conform anexei nr.3  

Pe cele trei terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova conform 
Hotărârii Consoliului Local nr. 423/2015, sunt edificate construcţii ce aparţin Ministerului 
Sănătăţii administrate de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj  respectiv Laborator de Igiena 
Radiaţilor situat în str.  Constantin Lecca nr.2, Laborator de Determinări şi Investigaţie 
Sănătate Publică „ Prof. Dr. Ion Cantacuzino” situat în str.  Brestei  nr.6 şi Sediu Secundar 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj situat în str. Lămâiţei  nr.10. 

Imobilele compuse din construcţii şi terenuri în care funcţionau unităţi sanitare de 
interes local/judeţean au fost terecute din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii în domeniul public al unităţilor administrative prin hotărâri ale Guvernului 
, respectiv H.G. nr. 867/2002 şi H.G. nr.866/2002. 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj cu sediul în str. Tabaci nr. 1, solicită atribuirea în 
folosinţă gratuită a  celor trei terenuri menţionate mai sus , în vederea intreprinderii 
demersurilor necesare intabulării în cartea funciară a terenurilor şi clădirilor aflate în 
administrare ,  în temeiul art. 874  - (1) din  Noul Cod Civil al Romaniei „ Dreptul de folosinţă 
asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 
instituţiilor de utilitate publică”. 

Potrivit art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare „Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta 
gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori 
judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de 
binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice „ 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 874  alin. 1, din Noul Cod Civil , şi în 
temeiul art. 36 , alin. 2, lit. c şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem  spre aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova: 



         - atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, către 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ, în scopul administrării a trei terenuri pe 
care sunt edificate construcţii ce aparţin Ministerului Sănătăţii administrate de către 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi anume:  

          - teren în suprafaţă de 649mp, situat în Craiova, strada Constantin Lecca, 
nr.2 , aferent  Laborator de Igiena Radiaţilor , cu nr. de inventar 42002737 şi valoarea 
de 445300lei , identificat în planul de amplasament şi delimitare  a imobilului scara 
1:500  conform anexei nr.1 la prezentul raport; 
 - teren în suprafaţă de 1333mp, situat în Craiova, strada Brestei,  nr.6, aferent 
Laborator de Determinări şi Investigaţie Sănătate Publică „ Prof. Dr. Ion Cantacuzino”  
, cu nr. de inventar 42002738   şi valoarea de 933100lei , identificat în planul de 
amplasament şi delimitare  a imobilului scara 1:500  conform anexei nr.2 la prezentul 
raport; 

      - teren în suprafaţă de 2506mp, situat în Craiova, strada Lămâiţei,  nr.10 , 
aferent Sediu Secundar Direcţia de Sănătate Publică Dolj , cu nr. de inventar 42002739 
şi valoarea de 1754200lei , identificat în planul de amplasament şi delimitare  a 
imobilului scara 1:500  conform anexei nr.3 la prezentul raport; 

 - predarea primirea terenurilor  prevăzute la punctul 1 se va face pe baza de 
proces verbal încheiat în termen de 30zile de la adoptarea hotărârii. 

         - se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul 
verbal de predare-primire. 
 

 
                    Director executiv,                                                                          
                Cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                        
                                                                                               Întocmit,   
                                                                                   insp Cosmin Popescu 
 
 
 



ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.



ANEXA  NR.2 LA HOTARAREA NR.



ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR.
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