
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.53/2000 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren, către 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, în vederea realizării unei săli de 

sport 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.09.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.127564/2020, raportul nr.127573/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.132688/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2000 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, a unui teren, în vederea 
realizării unei săli de sport; 

 În conformitate cu prevederile art.554, art.863 din Codul Civil; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 

alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.286 alin.1 şi 4, şi art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.53/2000, cu privire la suprafaţa de teren atribuită în folosinţă gratuită către 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, prin majorare de la 3445 mp., la 
3489 mp., după cum urmează: 
- suprafaţa de 1764 mp. - pentru amenajare sala de sport şi alte spaţii  

educaţionale; 
- suprafaţa de 1582 mp. - pentru scările de acces la Corpul B, căile de acces la 

căminele studenţeşti şi zona verde de lângă clădiri şi îşi  va păstra destinaţia de 
spaţiu verde; 

- suprafaţa de 143 mp. -pentru accesul la cantină şi centrala termica, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

               Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Craiova 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. 127564/02.09.2020                                                                                Se aprobă, 

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

      Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
               privind modificarea  hotărârii nr. 53/2000 , referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 49 ani catre Universitatea de Medicină şi Farmacie a unui teren în suprafaţă de 3445mp , 
în sensul modificării suprafeţei de teren la suprafaţa totală  de 3489mp , identificată conform planului 

de amplasament şi delimitare  
  
 
 
 Prin adresa nr. 1426/01.09.2020 înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu 
nr.128482/2020 Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova cu sediul în str. Petru Rareş nr.2   
solicită întreprinderea demersurilor necesare în vederea modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 53/28.09.2000 cu o nouă configuraţie a noilor amplasamente identificate 
conform Planului de amplasament şi delimitare ataşat la adresa.         
           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.53/28.09.2000 a  fost atribuită în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 49ani către Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova a unui teren aparţinând 
domeniului public , în suprafaţă de 3445mp situat în craiova Bdul Mareşal I. Antonescu în vederea 
construirii unei săli de sport. 

Din suprafaţa de 3445mp transmisă prin hotarârea 53/2000 Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Craiova a amenajat pe o suprafaţă de 1764mp, două terenuri de sport , iar pe diferenţa de 
teren de 1681mp , situată între terenurile de sport şi aleea de acces la blocuri s-a amenajat de către 
Autoritatea Publică Locală parcări pentru locatari diminuîndu-se efectiv suprafaţa transmisă în 
folosinţă . 

Prin Planul de amplasament şi delimitare ataşat la adresa nr.128482/2020 au fost identificate pe 
lângă terenul în suprafaţă de 1764mp , un teren în suprafaţă de 1582mp, cuprinzând scările de acces în 
Corpul B, spaţiul verde de lângă clădiri, căile de acces la căminele studenţeşti, precum şi terenul în 
suprafaţă de 143mp delimitat de curtea Căminului nr.2 şi Centrala termică, terenuri îngrijite de 
instituţie ca un bun proprietar dar nefiind în administrarea UMF Craiova.  

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

 
       Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
       în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
       in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
     considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei hotărâri 
privind transmiterea în folosinţă gratuită către  Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova a 
terenului în suprafaţă totală de 3489mp compusă din parcelele  cu suprafeţele  1764mp + 1582mp + 
143mp, identificate conform planului de amplasament şi delimitare înaintat la adresa  
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
                                                                                         Director executiv,                                                           



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.127573/02.09.2020                                                                               
                                                                                                                 
 
                                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                                                        Mihail Genoiu 
 

 
 
 
 
 

                                              RAPORT 
               privind modificarea  hotărârii nr. 53/2000 , referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 49 ani catre Universitatea de Medicină şi Farmacie a unui teren în suprafaţă de 3445mp , 
în sensul modificării suprafeţei de teren la suprafaţa totală  de 3489mp , identificată conform planului 

de amplasament şi delimitare  
 
          Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile  OMFP nr. 2861/2009 , Titlul I – Proprietatea publică art.554 
alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
       în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile şi completarile ulterioare, 
       in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare se propune 
de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu elaborarea unui  Proiect de Hotărâre  actualizarea  
hotărârii nr. 53/2000 , referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani catre 
Universitatea de Medicină şi Farmacie a unui teren în suprafaţă de 3445mp , în sensul modificării 
suprafeţei de teren la suprafaţa totală  de 3489mp , identificată conform planului de amplasament şi 
delimitare  în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
    
         Prin adresa nr. 1426/01.09.2020 înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu 
nr.128482/03.09.2020, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova cu sediul în str. Petru Rareş 
nr.2   solicită întreprinderea demersurilor necesare în vederea actualizării Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 53/28.09.2000 cu o nouă configuraţie a noilor amplasamente identificate 
conform Planului de amplasament şi delimitare ataşat la adresa.         
           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.53/28.09.2000 a  fost atribuită în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 49ani către Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova a unui teren aparţinând 
domeniului public , în suprafaţă de 3445mp situat în craiova Bdul Mareşal I. Antonescu în vederea 
construirii unei săli de sport având următoarele vecinătăţi : 
           N – Direcţia Sanitară – Spitalul Clinic Judeţean nr.1 
           S -  str. Victor Papillian 
           E -  domeniu public – alee acces blocuri 
           V -  cantina şi centrala termică a Facultăţii de Medicină  

Din suprafaţa de 3445mp transmisă prin hotarârea 53/2000 până la obţinerea finanţării 
necesare construirii salii de sport Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova a amenajat temporar 
pe o suprafaţă de 1764mp, două terenuri de sport. 
            Pe diferenţa de teren , situată între terenurile de sport şi aleea de acces la blocuri s-a amenajat 
de către Autoritatea Publică Locală parcări pentru locatari diminuîndu-se suprafaţa aflată efectiv în 
folosinţa Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova. 



Pe Planul de amplasament şi delimitare ataşat la adresa nr.128482/03.09.2020 au fost 
identificate pe lângă terenul în suprafaţă de 1764mp, aferent celor două terenuri de sport, un teren în 
suprafaţă de 1582mp, cuprinzând scările de acces la Corpul B, spaţiul verde de lângă clădiri, căile de 
acces la căminele studenţeşti şi  terenul în suprafaţă de 143mp delimitat de curtea de acces în 
Căminulul nr.2 şi Centrala termică. Suprafaţa totală a celor trei terenuri fiind apropiată de suprafaţa 
atribuită  Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova prin Hotărârea nr. 53/2000. 

 Toate aceste terenuri din domeniul public au fost  îngrijite de UMF Craiova ca un bun 
proprietar dar pe care nu s-au făcut lucrări importante de întreţinere nefiind în administrarea 
Unicersităţii.  

 Noua configuraţie a terenurilor propuse a fi atribuite în folosinţă gratuită conform planului de 
amplasament şi delimitare este următoarea: 
    1. Terenul în suprafaţă de 1764mp situat în Municipiul Craiova , bdul. 1 Mai, în vederea 
amenajării unei sali de sport şi alte spaţii educaţionale cu vecinătăţile: 
            Nord – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  
            Est    -  Domeniu public – alee acces blocuri şi parcare locatari, 
            Sud   - str. V. Papillian, 
            Vest  - Cantina şi Căminul nr.3 al UMF 
      Terenul mai sus menţionat este inclus în domeniul public al municipiului Craiova conform 
prevederilor art. 859, cod civil , art.6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, art.286, alin (1), (4), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, Hotărârii Consiliului Local nr. 819/2013, anexa 1, poziţia 1  
„Parcări cartier 1Mai  proiect 153.5,153.9 – 5138,88mp” avand nr de inventar 42002030 şi valoarea 
de inventar totala de 1.553.018,19lei .  
          Terenul în suprafaţă de  de 1764mp identificat mai sus va fi folosit  pentru amenajare sala de 
sport şi alte spaţii educaţionale .  
     2. Terenul în suprafaţă de 1582mp situat în Municipiul Craiova , bdul. 1 Mai, cuprinzând scările 
de acces în Corpul B, spaţiul verde de lângă clădiri, căile de acces la căminele studenţeşti: 
             Nord – Domeniu public,  
             Est    -  Bulevardul 1 Mai 
             Sud   -  Domeniu public 
         Vest  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Corp B şi Căminele 1 şi 2 ale UMF 
Craiova 
       Terenul în suprafaţă de 1582mp  face parte din domeniul public al municipiului Craiova „Zona 
verde bdul Maresal Ion Antonescu  - peluze laterale + peluza centrala” şi este proprietatea publică în 
conformitate cu  prevederile art. 859, cod civil, art. 6 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, art.286, alin (1), (4), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  a H.G. nr. 141/2008, anexa 2, poz. 713, avand 
nr de inventar 42000146 şi valoarea de inventar totala de 14633285,71lei .  
         Pe terenul în suprafaţă de  de 1582mp identificat mai sus sunt edificate scarile de acces la 
Corpul B , căile de acces la căminele studenţesti şi zona verde de lângă clădiri ce îşi va păstra 
destinaţia de spaţiu verde .  
      3. Terenul în suprafaţă de 143mp  situat  în Municipiul Craiova , bdul. 1 Mai cuprinzând  curtea 
de acces în Căminul 2 şi Centrala termică :  
                Nord : Cămin nr.2 UMF Craiova 
                Est    : Domeniu Public  
                Sud   : str. Victor Papillian 
                Vest   : Centrala Termica UMF Craiova  
        Suprafaţa de teren identificată mai sus este inclusă în suprafaţa totală aferentă „Zona Verde 
Cartier 1 Mai” ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, conform  prevederilor art. 859, 
cod civil, art. 6 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare, art.286, alin (1), (4), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, a H.G. nr. 141/2008, anexa 2, poziţia 661, avand nr de inventar 42000199 şi valoarea 
de inventar totala de 117717468,13lei . 



          Terenul în suprafaţă de  de 143mp identificat mai sus va fi folosit  realizare acces la cantina şi 
la centrala termica  
       Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, art. 129  alin. 
2, lit. c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din 
OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
       1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2000 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită pe o perioadă de 49 ani catre Universitatea de Medicină şi Farmacie a unui teren în suprafaţă 
de 3445mp, în sensul modificării suprafeţei de teren la suprafaţa totală  de 3489mp, suprafaţă 
identificată conform planului de amplasament şi delimitare parte integrantă la prezentul raport  şi este 
compusă din : 

− suprafaţa de 1764mp, ce va fi folosită pentru amenajare sala de sport şi alte spaţii 
educaţionale, 

− suprafaţa de1582mp, pe care sunt edificate scarile de acces la Corpul B, căile de acces 
la căminele studenţesti şi zona verde de lângă clădiri ce îşi va păstra destinaţia de 
spaţiu verde  

− suprafaţa de 143mp, pe care se va realiza accesul la cantină şi centrala termica,  
           2. durata pentru care se acordă folosinţa gratuită va fi corelată cu durata prevăzută în HCL nr. 
53/2000 , respectiv o durată rămasă de 29ani. 
 
 
             Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 
 
                                                                         Întocmit,     



ANEXA LA HOTARAREA NR



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 132688/10.09.2020 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 127564/02.09.2020 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.127573/02.09.2020 al Directiei Patrimoniu 
− În conformitate cu prevederile art. 129  alin. 2, lit. c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 

14 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
−  În baza art. 286 alin. (3) şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administratiV 
− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2000 referitoare la atribuirea în 

folosință gratuită; 
− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

− Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

  
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  
 
-         Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2000 referitoare la atribuirea în folosinţă 

gratuită pe o perioadă de 49 ani catre Universitatea de Medicină şi Farmacie a unui teren în 
suprafaţă de 3445mp, în sensul modificării suprafeţei de teren la suprafaţa totală  de 3489mp,  
identificata conform planului de amplasament şi delimitare parte integrantă la prezentul raport. 

 
 
  
 
           Director Executiv,                 Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu             cons. jr. Nicoleta Bedelici      
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