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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
   PROIECT 
                                                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova, a 
imobilului-teren, în suprafaţă de  9112,81 mp., situat în municipiul Craiova, cartier 

Romanescu, str.Potelu, T27, P1, în vederea construirii unei creşe 
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.11.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.207128/2021, raportul nr.207134/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.208018/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune trecerea 
din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova, a imobilului-teren, în 
suprafaţă de 9112,81 mp., situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str.Potelu, T27, 
P1, în vederea construirii unei creşe; 
 În conformitate cu prevederile art.286 alin.4, art.296 alin.2 şi alin.7 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.112 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Legii  
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, Hotărârii Guvernului 
nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor şi Ordinului ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.c şi d, coroborat cu alin.6 lit.a, alin.7 lit.a, 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, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren care aparține domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafață de 24000 mp., având numărul cadastral 200615 
(nr. Cad vechi (13005-13006)/2/3), înscris în Cartea Funciară nr.200615, situat în 
cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în două loturi, după cum urmează: 

                a) lotul 1, în suprafață de 14887,25 mp; 
                b) lotul 2, în suprafață de 9112,81 mp.                
Art.2. Se aprobă declararea de uz și interes public local a imobilului- teren, lot 2, care 

aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9112,81 mp, 
situat în  cartier Romanescu, str.Potelu, T27, P1, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de investiții  

            „Proiect Tip-Construire creșă mare, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, 
municipiul Craiova, județul Dolj”, în cadrul Programului național de construcție 
creșe. 

Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova,  
a imobilului - teren identificat la art.2. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a 
terenului identificat la art.1 şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj. 
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Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2021 şi nr.522/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.6. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

         
 
 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr.207128/17.11.2021                                                         

 

                                                                                                                           

 

REFERAT DE APROBARE a 

       proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în 

domeniul public al Municipiului Craiova,  a imobilului-teren în suprafaţă de  9112,81 mp , ce 
face parte din suprafața de 24000 mp cu numărul cadastral 200615 (nr. Cad vechi (13005-

13006)/2/3, situat în Cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în vederea construirii unei creșe. 

 

             Având în vedere  prevederile Ordinului M.L.P.D.A. 1207/26.08.2021, prin care  a fost 
aprobată realizarea unei crese mari în municipiul Craiova, în cadrul Programului de construire 

creşe noi, Compania Naţională de Investiţii „CNI”S.A., prin adresele înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr. 153811/31.08.2021  și nr.157002/06.09.2021, a solicitat în 

vederea realizării investiţiei, predarea  amplasamentului pe care se va realiza investiția, către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de 

Investiţii „CNI”S.A. care va realiza investiţia. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2021 s-a  
aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 

Compania Naţională de Investiţii „CNI”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil 
constituit din teren), situat în intravilanul municipiului Craiova,  Cartier Romanescu, str. 

Potelu, T27, P1, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 9112,81 mp, identificat conform numărului cadastral 13005-13006_2_3. 

 Având în vedere faptul că imobilul-teren mai sus menționat aparține domeniului privat 

al Municipiului Craiova, iar  obiectul investiției este „Construire creșă mare” este necesar ca 
acest teren să facă parte din domeniul public, întrucât potrivit prevederilor art.112 alin 2 din 

Legii educației Naționale nr. 1/2011 se  prestabilește apartenența bazei materiale a unităților de 
învățământ la domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. 

 Față de cele prezentate este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre 
privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al 

Municipiului Craiova,  a imobilului-teren în suprafaţă de  9112,81 mp , ce face parte din 

suprafața de 24000 mp cu numărul cadastral 200615(nr. Cad vechi (13005-13006)/2/3, situat în 
Cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în vederea construirii unei creșe. 
    
 

                                                                  PRIMAR, 
                                                         Lia-Olguţa Vasilescu  

 
                                                                                       

               Director executiv,                                                               Șef Serviciu,                 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 207134/17.11.2021                                                             

 
Raport   privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul 

public al Municipiului Craiova,  a imobilului-teren în suprafaţă de  9112,81 mp , ce face 
parte din suprafața de 24000 mp cu numărul cadastral 200615 (nr. Cad vechi (13005-

13006)/2/3, situat în Cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în vederea construirii unei 
creșe. 

 
 
 

 Având în vedere  prevederile Ordinului M.L.P.D.A. 1207/26.08.2021, prin care  a fost 
aprobată realizarea unei crese mari în municipiul Craiova, în cadrul Programului de construire 
creşe noi, Compania Naţională de Investiţii „CNI”S.A., prin adresele înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr. 153811/31.08.2021 și nr.157002/06.09.2021, a solicitat în 
vederea realizării investiţiei, predarea  amplasamentului pe care se va realiza investiția, către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de 
Investiţii „CNI”S.A. care va realiza investiţia. 
 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2021 s-a  
aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii „CNI”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil 
constituit din teren), situat în intravilanul municipiului Craiova,  Cartier Romanescu, str. 
Potelu, T27, P1, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 9112,81 mp, identificat conform numărului cadastral 13005-13006_2_3. 
 Având în vedere faptul că imobilul-teren mai sus menționat aparține domeniului privat 
al Municipiului Craiova, iar  obiectul investiției este „Construire creșă mare”, este necesar ca 
acest teren să facă parte din domeniul public, întrucât potrivit prevederilor art.112 alin 2 din 
Legea educației naționale nr. 1/2011 se  prestabilește apartenența bazei materiale a unităților de 
învățământ la domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. 
 Întrucât, imobilul-teren  ce face obiectul prezentului raport face parte din terenul în 
suprafață de 24000 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2012 anexa 2A poz.702, este 
necesară dezmembrarea acetuia în două loturi. 
       Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.286 alin 4, art. 296  alin 2 și 
alin 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor, art. 112 alin 2 din Legii educației naționale nr. 1/2011, Legii  
cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, Ordinului 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară și in 
temeiul  art. 129, alin.2, lit. c și lit. d,  art. 129, alin 7, lit a, art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
           1. Dezmembrarea  imobilului-teren în suprafață de 24000 mp având numărul cadastral 
200615 (nr. Cad vechi (13005-13006)/2/3), înscris în Cartea Funciară nr.200615, situat în 
Cartier Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, în două loturi, și anume: 



   

                -lotul 1 în suprafață de 14887,25 mp; 
                -lotul 2 în suprafață de 9112,81 mp;                
  2.Declararea de uz și interes public local a imobilului- teren lot 2, ce aparține 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 9112,81 mp, situat în Cartier 
Romanescu,  str. Potelu, T27, P1, identificat în anexă la prezentul raport, în vederea realizării 
obiectivului de investiții „ Proiect Tip-Construire creșă mare, Cartier Romanescu, str. Potelu, 
T27, P1, municipiul Craiova, județul Dolj”, în cadrul Programului național de construcție 
creșe. 
 3.Trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al 
Municipiului Craiova,  a imobilului teren identificat la punctul 2 din prezentul raport. 
 4.Împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a terenului 
identificat la punctul 1 din prezentul raport şi îndeplinirii procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj . 
 5.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 397/2021,  nr. 522/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
      6.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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