
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA             
           PROIECT 
 
           

           
 HOTĂRÂREA  NR._____ 

privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului 
prevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2016; 

Având în vedere raportul nr.167450/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în 
art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013;   

În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-866 din 
Titlul IV-Proprietatea publică din Codul Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, 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 solicită Guvernului României, prelungirea termenului prevăzut la art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.1052/2013, cu maxim 3 ani, respectiv până la data 
15.01.2020, pentru punerea la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, a unui 
număr de 250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului 
prevazut la art.2 din actul normativ mai sus menţionat. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.566/2013. 

  Art.3. 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,              PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU               Ovidiu MISCHIANU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                      Se aprobă,                                
Nr. 167450/17.10.2016                 Primar 

                                                                                                            LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT, 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 
667/14.11.2013   modificarea Hotărârii nr. 566/2013 de preluare a imobilului 739 Craiova, 
compus din suprafaţă construită totală de 5680 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 
68288 mp din acte şi 67511 mp  din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, 
nr.132, înscris în Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726, din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data predării- 
preluării imobilului , Consiliul Local obligându-se să pună la dispoziţia Ministerului 
Apărării Naţionale, în termen de maxim 3 ani de la data preluării imobilului , în vederea 
cumpărării, un număr de 250 unităţi locative edificate pe amplasamentul prevăzut mai sus. 
    Ulterior  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.1052/2013 s-a aprobat transmiterea din 
domeniul public al statului şi din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al Municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a imobilului 739  situat în Craiova str.Caracal nr.132 în vederea 
construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia. 
 Transmiterea imobilului s-a realizat condiţionat de punerea la dispoziţia 
Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 250 unităţi locative, din totalul 
locuinţelor realizate pe terenul imobilului, în vederea cumpărării de către personalul 
Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, în termen de maxim 3 ani de la data 
preluării, conform art.3 din H.G. nr.1052/2013, încheindu-se în acest sens  Protocolul 
înregistrat la Consiliul Local cu  nr.7399/16.01.2014. 
   Pentru realizarea  obiectivului  din actul invocat mai sus, între Municipiul Craiova şi 
SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA 
S.R.L. a intervenit contractul de  concesiune nr.76966/27.05.2014 avand ca obiect 
concesionarea prin  licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6711mp, situat în 
intravilanul municipiului Craiova, str.Caracal nr.132, înscris în CF.214726, în vederea 
construirii de locuinţe colective cu regim  mare de înălţime destinate cumpărării . 

   În activitatea de supraveghere a modului în care firma contractantă şi-a îndeplinit  
obligaţiile  asumate  în calitate de concesionar s-au  semnalat întârzieri în execuţia 
lucrărilor cauzate de neasigurarea fondurilor necesare realizării proiectului de locuinţe, 
întârzieri ce au condus chiar la  sistarea lucrărilor pentru anumite perioade de timp. 

 Urmare demersurilor şi măsurilor întreprinse  de către  autoritatea locală  cât şi a 
eforturilor depuse  de firma contractantă în rezolvarea problemelor financiare, au reînceput 
lucrările la ,,Ansamblul  rezidenţial de locuinţe colective" din strada Caracal, nr.132.   
 Întrucât la data de 15.01.2017 se împlineşte termenul prevăzut la  art.3 din H.G. 
nr.1052/2013 respectiv 3 ani de la data preluării prin Protocolul înregistrat la  nr. 
7399/16.01.2014 iar lucrările începute în baza autorizaţiei de construire 
nr.1476/31.10.2014 ce are  termen de valabilitate 26.01.2017, termen ce poate fi  prelungit 



 

cu încă 1 an respectiv  26.01.2018 nu pot fi finalizate până la data de 15.01.2017 pentru 
cele 250 unităţi locative şi pe cale de consecinţă nu poate fi îndeplinită obligaţia asumată 
de autoritatea publică locală asumată prin hotărârile proprii şi prevăzută în actul normativ 
precizat mai sus. 

 În atare situaţie  se impune prelungirea termenului prevăzut la  art.3 din H.G. 
nr.1052/2013 pentru cel mult 3 ani pentru a nu se depăşi termenul de 6 ani precizat la art.2 
alin.2 din H.G. nr.1052/2013 referitor la realizarea locuinţelor pe întregul amplasament al 
imobilului. Modificarea se va realiza  prin completarea H.G. nr. 1052/2013,  în baza unui 
proiect de act normativ ce va fi iniţiat de  Ministerul Apărării Naţionale, în baza solicitării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 În raport de această situaţie, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului 
Craiova la nr. 164373/11.10.2016 Ministerul Apărării Naţionale-Direcţia Domenii şi 
Infrastructură,  transmite punctul de vedere referitor la solicitarea de iniţiere a proiectului 
de act normativ privind  modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013 precum 
şi modelul proiectului de hotărâre ce trebuie adoptat de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.   
  Din punct de vedere al prevederilor legale precizăm faptul că, potrivit art. 9 alin. 1 
din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul  juridic al acesteia, cu 
modificarile si completarile ulterioare „trecerea unui bun din domeniul public al statului  
în domeniul public al unei  unităţi administrativ teritoriale  se face, la  cererea Consiliului 
Local ,prin hotărâre a Guvernului”. 
    
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile  ulterioare, , art. 858-866 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Noul Cod 
Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit c, art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, propunem  spre 
aprobare   Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  1.Solicitarea către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut la art.3 
din Hotărârea  Guvernului nr.1052/2013,cu maxim 3 ani, respectiv până la data de 
15.01.2020 pentru punerea la dispoziţia  Ministerului Apărării Naţionale a unui număr de 
250 unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 
din actul normativ menţionat mai sus. 
  2.Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local  nr. 566/2013. 
 
 
 
 
 
  
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   Vizat de legalitate,                                
           CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                           Cons. Jur. Isabela Cruceru                    

 
 
 
 

                                                                                                           Întocmit, 
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