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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind solicitarea către Guvernul României, a aprobării transmiterii din domeniul 
privat/public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în  domeniul 

privat/public al municipiuluiCraiova si administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a pavilionului I „Castel apă” şi a terenului aferent acestuia, din 

imobilul 1053 Craiova  
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.01.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.1363/2022, raportul nr.1495/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.9030/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune solicitarea către Guvernul 
României, a aprobării transmiterii din domeniul privat/public al statului şi administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în  domeniul privat/public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a pavilionului I „Castel apă” şi a 
terenului aferent acestuia, din imobilul 1053 Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.292 şi art.358 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.858-870 din Codul Civil;  
          În temeiul art.129 alin.2 lit.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 Guvernului României transmiterea unei părţi din imobilul 1053, situat 

în municipiul Craiova, str.Caracal, 150, astfel: 
 a) partea de imobil constituită din clădirea Pavilion I, cu destinaţia „Castel  apă”, 

având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din  domeniul privat al statului şi administrarea  Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul privat al municipiului Craiova, cu plata 
contravalorii bunului aferentă valorii de inventar actualizată în condiţiile legii; 

 b) partea din imobil constituită din terenul şi amenajările aferente clădirii Pavilion 
I, cu destinaţia „Castel  apă”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul  public al statului şi 
administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi declararea ca bun de interes public local, în termen de 5 ani de la 
preluare. 
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Art.2.  Părţile de imobil prevăzute la art.1 se utilizează în vederea transformării într-un mic 
centru cultural, care să găzduiască expoziţii, lansări de carte, precum şi alte 
evenimente din sfera culturii prin asigurarea fondurilor de la bugetul local. 

Art.3. Consiliul Local  al Municipiului Craiova va realiza următoarele lucrări la partea din 
imobilul 1053 care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea  
Ministerului Apărării Naţionale,  cu fonduri de la bugetul local, pentru asigurarea 
continuităţii  desfăşurării activităţilor administrative, astfel: 

 1. devierea reţelei de alimentare cu apa care traversează terenul trecut în domeniul 
public al municipiului Craiova, în vederea continuităţii alimentării cu apă potabilă a 
pavilioanelor F1, F2 şi T din imobilul 1053 Craiova, prin realizare unei reţele noi din 
polipropilenă, cu diametrul nominal de 100 mm şi presiune nominală de 10 bari şi a 
construcţiilor aferente necesare efectuării schimburilor de direcţie şi racordării 
pavilioanelor; 

 2. realizarea unei reţele noi de alimentare cu apă potabilă a pavilionului T din  
polipropilenă,  cu diametrul nominal de 80 mm şi presiune nominală de 10 bari; 

 3. realizarea unei noi împrejmuiri pentru delimitarea părţii de imobil care face 
obiectul transmiterii, faţă de imobilul 1053 Craiova care rămâne în domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 

Art.4. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor din imobilul 1053 prevăzute la art.2, 
precum şi condiţionările prevăzute la art.3, clădirea şi terenul care compun partea de 
imobil, revin în domeniul privat, respectiv domeniul public al statului, în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 

Art.5. Predarea-preluarea părţilor din  imobilul 1053, se  face pe bază de  protocol, încheiat 
între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Craiova, în termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a hotărârii  de Guvern. 

             Art.6.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie   
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării Naţionale 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. 1363/04.01.2022                                                                          

 

 

 

 REFERAT DE APROBARE la  
 

proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii pavilionului I „Castel apă”  
şi a terenului aferent acestuia din imobilul 1053 Craiova din domeniul privat/public al statului 

si administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat/public al municipiului 
Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 

        Având în vedere adresa cu numărul A16817 din 09 decembrie 2021 înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub numărul 226309 din 15 decembrie  2021 prin care 

Ministerul Apărării Naţionale, ca răspuns la solicitarea Primăriei Municipiului Craiova   
înregistrată cu nr.128041/2021 referitoare la transmiterea Pavilionului I „Castel apă”( suprafaţă 

construită – 27mp, suprafaţă desfăşurată -108mp) şi a terenului aferent acestuia din imobilul 
1053 Craiova, din domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării 

Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, în vederea transformării într-un mic 

centru cultural, care să găzduiască expoziţii, lansări de carte, precum şi alte evenimente din 
sfera culturii, se comunică faptul că structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu 

solicitarea înaintată de Consiliul Local al Municipiului Craiova  
          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 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, se propune 

elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre 

privind solicitarea transmiterii Pavilionului I „Castel apă” şi a terenului aferent acestuia 

din imobilul 1053 Craiova  din domeniul public/privat al statului si administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public/privat 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. 

    
 

                                     

                    PRIMAR, 
                                                         Lia-Olguţa Vasilescu  

 
                                                                                       
               Director executiv,                                                               Șef Serviciu,                 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 1495/04.01.2022 
 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 

           RAPORT,                    
    pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  

a proiectului de Hotărâre privind solicitarea transmiterii pavilionului I „Castel apă”  
şi a terenului aferent acestuia din imobilul 1053 Craiova din domeniul privat/public al 
statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat/public al 

municipiuluiCraiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
 
 

 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului  proiect de hotărâre privind transmiterea 
pavilionului I „Castel apă” şi a terenului aferent acestuia din imobilul 1053 Craiova din 
domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale 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, art. 358  din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, se propune elaborarea de către 
Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui proiect de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii pavilionului I „Castel apă” şi a terenului aferent acestuia din imobilul 1053 
Craiova din domeniul privat/public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul privat/public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 
  Având în vedere adresa cu numărul A16817 din 09 decembrie 2021 înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub numărul 226309 din 15 decembrie  2021 prin care 
Ministerul Apărării Naţionale, ca răspuns la solicitarea nr. 128041/2021 referitoare la 
transmiterea pavilionului I „Castel apă”( suprafaţă construită – 27mp, suprafaţă desfăşurată -
108mp) şi a terenului aferent acestuia din imobilul 1053 Craiova , din domeniul public/privat 
al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public/privat al 
municipiului Craiova , în vederea transformării într-un mic centru cultural, care să găzduiască 
expoziţii, lansări de carte, precum şi alte evenimente din sfera culturii, se comunică faptul că 
structurile abilitate ale ministerului au fost de acord cu solicitarea înaintată de Consiliul Local 
al Municipiului Craiova  
 Având în vedere  prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  este necesară adoptarea unei hotărârii a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în condiţiile prevăzute la art 292 şi 358 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 Totodată, în cuprinsul adresei nr. A16817 din 09 decembrie 2021 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 226309 din 15 decembrie  2021  înaintată de către  
Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Domenii şi Infrastructurii se fac referiri în sensul că 
transmiterea părţii de imobil va fi condiţionată de îndeplinirea de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova  a următoarelor cerinţe: 
 - devierea reţelei de alimentare cu apa care traversează terenul ce face obiectul 



solicitării transmiterii în domeniul public al municipiului Craiova în vederea continuităţii 
alimentării cu apă potabilă a pavilioanelor F1, F2 şi T din imobilul 1053 Craiova prin realizare 
unei reţele noi din polipropilena cu diametru nominal de 100mm şi presiune nominală de 
10bari şi a construcţiilor aferente necesare efectuării schimburilor de direcţie şi racordării 
pavilioanelor; 
 - realizarea unei reţele noi de alimentare cu apă potabilă a pavilionului T din  
polipropilena  cu diametru nominal de 80mm şi presiune nominală de 10bari; 
 - realizarea unei noi împrejmuiri pentru delimitarea părţii de imobil care face obiectul 
transmiterii faţă de imobilul 1053 Craiova care rămâne în domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale ; 
 - transmiterea pavilionului I – castel apă din domeniul privat al statului şi din 
administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Craiova , 
prin hotărâre a Guvernului , cu plata contravalorii bunului aferentă valorii de inventar 
actualizate în sumă de 8.816,71lei inclusiv TVA , conform raportului de evaluare anexat în 
copie , potrivit prevederilor art. 358 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Terenul aferent părţii de imobil este în suprafaţă de 300mp, înscris în cartea funciară nr. 
248161  a municipiului Craiova , număr cadastral 248161 poate fi transmis din domeniul din 
domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 
public al municipiului Craiova , prin hotărâre de Guvern în conformitate cu prevederile art. 
292 alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile  art.129, alin 4, lit e, f, art. 196, 
alin. (1), lit. a, art.292 şi 358 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 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 unei părţi din imobilul 1053, situat în 
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150, având datele de identificare prevăzute în anexele 
nr.1 şi nr. 2 , parte integrantă la prezenta hotărâre, astfel: 
 a) partea de imobil constituită din clădirea Pavilion I cu destinaţia  „Castel  apă” 
având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 din  domeniul privat al statului şi din 
administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Craiova, 
cu plata contravalorii bunului aferentă  valorii de inventar actualizate în condiţiile legii; 
 b)partea din imobil constituită din terenul şi amenajările aferente  clădirea Pavilion I 
cu destinaţia  „Castel  apă”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din 
domeniul  public al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al municipiului Craiova şi declararea ca bun de interes public local într-un 
termen de 5 ani de la preluare. 
 2. Părţile de imobil menţionate la punctul 1 se utilizează în vederea transformării într-
un mic centru cultural, care să găzduiască expoziţii , lansări de carte, precum şi alte 
evenimente din sfera culturii prin asigurarea fondurilor de la bugetul local ; 
 3. Consiliul local  al Municipiului Craiova va asigura realizarea următoarelor lucrări 
la imobilul 1053 care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea  Ministerului 
Apărării Naţionale  cu fonduri de la bugetul local, pentru asigurarea continuităţii  
desfăşurării activităţilor administrative, ca urmare a transmiterii părţii de imobil menţionată 
la punctul 1  într-un termen de 18 luni  de la preluare astfel: 
 - devierea reţelei de alimentare cu apa care traversează terenul ce face obiectul 
solicitării de transmitere în domeniul public al municipiului Craiova, în vederea continuităţii 
alimentării cu apă potabilă a pavilioanelor F1, F2 şi T din imobilul 1053 Craiova, prin 
realizare unei reţele noi din polipropilena cu diametru nominal de 100mm şi presiune 
nominală de 10bari şi a construcţiilor aferente necesare efectuării schimburilor de direcţie şi 
racordării pavilioanelor; 
 - realizarea unei reţele noi de alimentare cu apă potabilă a pavilionului T din  



polipropilena  cu diametru nominal de 80mm şi presiune nominală de 10bari; 
 - realizarea unei noi împrejmuiri pentru delimitarea părţii de imobil care face obiectul 
transmiterii faţă de imobilul 1053 Craiova care rămâne în domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale ; 
 4. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor din imobilul 1053  prevăzut la 
punctul 2, precum şi condiţionările prevăzute la punctul 3, clădirea şi terenul care compun 
partea de imobil, revin în domeniul privat respectiv domeniul public al statului, în vederea 
dării în administrara Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare 
 5. Predarea-preluarea părţilor din  imobilul 1053  transmise, 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,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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



Sheet1

Nr. inventar
Denumirea 

bunului
Adresa

Valoarea 

activului fix 

( lei)

Elementele cadru de descriere 

tehnică /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

103866 

parţial

Imobil 

1053 

partial

Judeţul Dolj 

Municipiul 

Craiova Str. 

Caracal nr. 

150

8816,71

Construcţii:                          

Pavilion I (Turn Apa)

- suprafata construită – 27mp -

suprafata desfasurata –108mp

Carte Funciară: CF 248161

Număr Cadastral: 248161

Statul român din 

administrarea 

Ministerului Apărării 

Naţionale / CUI  

4183229

Municipiul 

Craiova Judeţul 

Dolj /CUI 

4417214

                                                             DATELE  DE IDENTIFICARE                                                                         

ale părţii din imobilul 1053 care este solicitată pentru transmitere din domeniul privat  al statului şi 

din administrarea Ministrului Apărării Naţionale în domeniul privat  al municipiului Craiova şi 

administrarea Consiliului Local  al Municipiului Craiova 

ANEXA NR.1

Page 1



Sheet1

Nr. MFC
Cod de 

Clasificare

Denumirea 

bunului
Adresa

Elementele cadru de descriere 

tehnică /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

103866 

parţial
8.19.01

Imobil 1053 

parţial

Judeţul 

Dolj 

Municipiul 

Craiova 

Str. 

Caracal nr. 

150

Amenajări la terenuri :

împrejmuire din beton – 10ml

Suprafaţa terenului – 300mp

Carte Funciară: CF 248161

Număr Cadastral: 248161

Statul român din 

administrarea 

Ministerului Apărării 

Naţionale / CUI  

4183229

Municipiul 

Craiova Judeţul 

Dolj /CUI 

4417214

                                                             DATELE  DE IDENTIFICARE                                                                         

ale părţii din imobilul 1053 care este solicitată pentru transmitere din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministrului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi 

administrarea Consiliului Local  al Municipiului Craiova şi declararea acestuia bun de interes 

public local

ANEXA NR.2

Page 1
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