MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj, a aprobării trecerii din domeniul
public al Judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova, a unui imobilteren situat pe raza administrativ - teritorială a Comunei Cârcea
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
16.12.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.220398/2021, raportul nr.220445/2021
al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.221097/2021 al Direcției Juridice, Asistență
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune solicitarea către Consiliul
Judeţean Dolj, a aprobării trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public
al municipiului Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - teritorială a
Comunei Cârcea;
În conformitate cu prevederile art.294 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi art.861
din Codul Civil;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi c, 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 şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se solicită trecerea din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al
municipiului Craiova, a imobilului-teren, cu nr.cadastral 40461, înscris în CF 40461
Cârcea, în suprafaţă de 12665 mp., aflat pe raza administrativ - teritorială a Comunei
Cârcea şi identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea construirii unei parcări publice.
Art.2. Se declară interesul public local asupra imobilului-teren identificat la art.1.
Art.3. Predarea-primirea imobilului- teren prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol
încheiat între Judeţul Dolj şi Municipiul Craiova.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare
primire.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

\

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 220398/08.12.2021

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al
municipiului Craiova

Având în vedere că la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale se intenţionează demarea
unui proiect de investiţii de infrastructură privind construirea unei parcări în vecinătatea Parcului
Hanul Doctorului care se regăseşte în domeniul public al municipiului Craiova.
În vederea realizării acestei parcări se solicită Consiliului Judeţean Dolj trecerea în proprietatea
municipiului Craiova a unui teren proprietatea Consiliului Judeţean Dolj, situat în localitatea Cârcea,
Cimitir, Aeroport, nr. 150D, teren în suprafaţă totală de 12665mp cu valoarea de inventar de
1594820,00lei. În prezent acest teren este liber , neafectat de construcţii.
In conformitate prevederilor art. 136, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completarile ulterioare se iniţiează prin Direcţia Patrimoniu proiectul de hotărâre
privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj în vederea efectuării demersurilor necesare privind
trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al municipiului
Craiova
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare
Consiliului Local al municipiului Craiova.

PRIMAR,
Lia-Olguţa Vasilescu

Director executiv,
Cristian-Ionuţ Gâlea

Șef serviciu,
Mitucă Cosmin-Lucian

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
Serviciul Patrimoniu
Nr.220445/08.12.2021

RAPORT
privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al
municipiului Craiova

Prin referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova
in conformitate prevederilor art. 136, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completarile ulterioare se iniţiează prin Direcţia Patrimoniu proiectul de hotărâre
privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj în vederea efectuării demersurilor necesare privind
trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al municipiului
Craiova în vederea dezbaterii şi aprobării în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova.
Având în vedere că la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale se intenţionează demarea
unui proiect de investiţii de infrastructură privind construirea unei parcări în vecinătatea Parcului
Hanul Doctorului care se regăseşte în domeniul public al municipiului Craiova.
În vederea realizării acestei parcări se solicită Consiliului Judeţean Dolj trecerea în
proprietatea municipiului Craiova a unui teren proprietatea Consiliului Judeţean Dolj, situat în
localitatea Cârcea, Cimitir, Aeroport, nr. 150D, teren în suprafaţă totală de 12665mp cu valoarea de
inventar de 1594820,00lei. În prezent acest teren este liber , neafectat de construcţii.
La articolul nr.294 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, se stipulează că :
„Art.294: Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în
domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi
administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea consiliului
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean
(5) Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean,
respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin
hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile
prevăzute la alin. (1) - (3), după caz".
Imobilul teren în suprafaţă totală de 12665mp având număr cadastral 40461 proprietatea
Consiliului Judeţean Dolj, situat în localitatea Cârcea, Cimitir, Aeroport, nr. 150D, şi are valoarea
de inventar de 1.594.820,00lei şi prezent acest teren este liber , neafectat de construcţii şi este
necesar în vederea construirea unei parcări.
În vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Craiova a terenului mai sus menţionat
este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova prin care să se
solicite Consiliului Judeţean Dolj aprobarea trecerii în domeniul public şi proprietatea publică a
Consiliului Local al Municipiului Craiova a imobilului cu nr. cadastral 40461 inscris în CF 40461
Cârcea, teren în suprafaţă de 12665mp, aflat în domeniul public şi proprietatea publică a
Consiliului Judeţean Dolj respectiv administrarea comunei Cârcea în scopul construirii unei parcări
publice.
Din cele arătate mai sus rezultă atât necesitatea cât şi oportunitatea dezvoltării şi
modernizării infrastructurii rutiere la nivel local , judetean şi interjudeţean.

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 861, din Legea nr. 287/2009 privind Noul
Cod Civil, art. 129 alin. 9, lit. c , art. 139 , alin.3, lit.f, din OUG. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.
1. Se solicită trecerea din domeniul public al Judeţului Dolj în domeniul public al
Municipiului Craiova a imobilului teren cu nr. cadastral 40461 inscris în CF 40461 Cârcea,
în suprafaţă de 12665mp, aflat pe raza administrativ teritorială a Comunei Cârcea în scopul
construirii unei parcări publice, teren identificat conform anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la
prezentul raport.
2. Se declară interesul public local asupra imobilului teren descris la punctul 1 la
prezentul raport
3.Predarea primirea imobilului - teren prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol
încheiat între Judeţul Dolj şi Municipiul Craiova.
4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare
primire menţionat la punctul 3.

Director executiv,
Cristian Ionuţ Gâlea
Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Sef Serviciu,
Lucian Cosmin Mituca
Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și
legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
Insp.Cosmin Popescu
Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar
cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

ANEXA NR. 1
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DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se solicitată pentru transmitere din domeniul public al Judetului Dolj şi din
administrarea Consiliului Judetean Dolj în domeniul public al municipiului Craiova şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes
public local
ANEXA NR.2

Nr. crt.

Cod de
Clasificare

Denumirea
bunului

1

2

3

800.076

Imobil 349
Craiova

1

Adresa

Elementele cadru de descriere
tehnică /carte funciară/ Nr.
Cadastral

4
5
Judeţul
Dolj
Suprafaţa terenului – 12.665mp
Cârcea
Carte Funciară: CF 40461
Cimitir
Număr Cadastral: 40461
Aeroport
nr. 150D
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Persoana juridică
Persoana juridică de
la care se
la care se transmite
transmite imobilul
imobilul / CUI
/ CUI
6
7
Judeţul Dolj din
administrarea
Consiliului Judeţean
Dolj / CUI 4417150

Municipiul
Craiova Judeţul
Dolj /CUI
4417214

