
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT             
     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru 
Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26 

 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.12.2020; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.183319/2020, raportul nr.183320/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.187567/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune transmiterea în folosinţă 
gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în 
municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26;    
          În conformitate cu prevederile  art.108, art.286 alin.4, art.287 lit.b, art.297 alin.1 
lit.d, art.349 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, art.554 alin.1, art. 858 şi art.866 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 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 
data de 16.03.2021, cu posibilitatea prelungirii, către Tribunalul Dolj, pentru 
Judecătoria Craiova, a  următoarelor spaţii: 

       a. imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 
2.145.744,16 lei,  situat în municipiul Craiova, str. Targului, nr.26; 

      b.  imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, cu 
valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei,  situat în municipiul Craiova, str. 
Targului, nr.26. 

Art.2. Predarea - primirea imobilelor, se va face pe bază de protocol încheiat  între părţi, 
în termen de 30 de zile  de la data prevăzută la art.1. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-primire având ca obiect spaţiile  identificate la art.1. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Tribunalul Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
   
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                    
Nr.183319/15.12.2020                                      
                                                    
 
 
                                                                        

    Referat de aprobare 
 al proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită  

a unui spaţiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova 
 
 
 
 Prin adresa nr.172992/2020 Tribunalul Dolj  solicită atribuirea în folosinţă gratuită a 
unui spaţiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova în vederea 
desfăşurării activităţii acesteia în bune condiţii în contextul pandemiei de coronavirus  . 
  În conformitate cu prevederile art. 108, lit. (d) Consiliile locale şi consiliile judeţene 
hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a  O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după 
caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor 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 
 Faţă de cele prezentate este necesar şi oportun dezbaterea, analizarea şi respectiv 
initierea unui  proiect  de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 
5 ani cu posibilitatea prelungirii, a  două imobile ce satisfac normele de funcţionare şi 
amenajare conform specificului activităţii Judecătoriei Craiova şi anume Centrul de 
Excelenţă şi Centrul de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, situate 
în str. Târgului nr. 26 către Tribunalul Dolj, în vederea  relocarii unei părţi a activităţii 
Judecătoriei Craiova. 
 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
                                                                        Primar,                                                                                                                                         
                                                               Lia-Olguţa Vasilescu                                                                                                        
                                                                                                       
                                                   
                                                                        Întocmit, 
                                                                Director Executiv,  



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 183320/15.12.2020                                                         
 

 
 
 
 

RAPORT, 
 privind atribuirea în folosinţă gratuită  

a unui spaţiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova 
 
 
 
 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile Titlului 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. 108, lit.d), 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 elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu a unui  Proiect de Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, a  două imobile ce satisfac normele de 
funcţionare şi amenajare conform specificului activităţii Judecătoriei Craiova şi anume 
Centrul de Excelenţă şi Centrul de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi 
Inovare, situate în str. Târgului nr. 26 către Tribunalul Dolj, în vederea  relocarii unei părţi a 
activităţii Judecătoriei Craiova. 
 Prin adresa nr.172992/2020 Tribunalul Dolj  solicită atribuirea în folosinţă gratuită a 
unui spaţiu pentru relocarea unei părţi a activităţii Judecătoriei Craiova în vederea 
desfăşurării activităţii acesteia în bune condiţii ţinând cont de faptul că: 
          - numărul cazurilor a crescut considerabil şi spaţiul actual a devenit insuficient pentru 
desfăşurarea activităţii ; 
    - necesitatea asigurării condiţiilor optime de muncă, spaţiul destinat birourilor 
judecătorilor şi personalul auxiliar devenind neîncăpător ; 
 - pe rolul instanţelor de judecată sunt acţiuni formulate de personalul Judecătoriei 
Craiova pentru despăgubiri , urmare a condiţiilor improprii de muncă ; 
          - în contextul pandemiei de coronavirus, sunt necesare găsirea soluţiilor de optimizare 
şi de distanţare socială a spaţiului de lucru, pentru asigurarea unei distanţe recomandate de 
2m între angajaţi, ceea ce înseamnă că aceste aspecte nu pot fi îndeplinite în actualul sediu 
al Judecătoriei Craiova.  
 În conformitate cu art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004 modificată şi completată,  
autoritatea publică este obligată să asigure sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor 
judecătoreşti. Totodată în conformitate cu prevederile art. 108, lit. (d) Consiliile locale şi 
consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a  O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ, că bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 
după caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;   
 Prin adresa numărul 181263/15.12.2020  Direcţia  Elaborare şi Implementare 
Proiecte precizează faptul că perioada de durabilitate pentru proiectele au fost identificate 
următoarele : 



          - Centrul de Dezvoltare Tehnologică şi Excelenţă în Afaceri  - 28.09.2019 
          - Centrul de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare – 29.09.2019 
 Imobilele ce fac obiectul prezentului raport fac parte domeniul public al municipiului 
Craiova şi sunt situate în str. Târgului,  nr. 26, identificate în inventarul domeniului public  
cu numărul  de inventar 120012411 - Centrul de Excelenţă în Afaceri cu valoarea de 
inventar de 2.145.744,16 lei şi numărul  de inventar 120012991 – Centrul pentru IMM – uri 
şi Institutelor de Cercetare şi Inovare cu valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei. 
 Imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri este edificat pe terenul avand numărul 
cadastral 209779  şi intabulat în Cartea Funciară nr. 209779 a municipiului Craiova.    
 Centrul de Excelenţă în Afaceri este o clădire dispusa P+1 cu 807 mp, suprafață 
desfășurată realizată, cu: 
•o sală de training, 
•6 birouri cu suprafețe de 21,40 mp- 23,00 mp la parter 
•11 birouri cu suprafețe de 21,30 mp- 27,20 mp la etaj 
•55 locuri de parcare 
•3000 mp suprafeța peluze cu gazon  
 

        
 Imobilul  Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare este edificat 
pe terenul avand numărul cadastral 209776  şi intabulat în Cartea Funciară nr. 209779 a 
municipiului Craiova. 

  



 
 Imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare este o 
clădire în regim de înălţime P+1, care are o suprafaţă construită de 511,50 mp, o suprafaţă 
desfăşurată de 1.003,50 mp din care suprafaţă utilă nou creată  este de 824,80 mp : 
      - total suprafeţe parter + etaj : 1.003,50 mp. 
      - suprafaţă  sală pentru prezentări :77,7 mp, 
      - 4 încăperi pentru birouri cu suprafeţe  între 20, 80 mp ÷ 40,70 mp, 
      - 6 încăperi pentru birouri cu suprafeţe între 41,00 mp÷ 58,20 mp; 
  
 Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – 
Proprietatea publică art.554 alin 1 a art. 858 şi art. 866 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b)  art. 297 alin. (1), lit.d , art.349  din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul  art. 108, lit.d), 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, Legii 304/2004, art. (1) privind organizarea judiciară şi potrivit art.1 alin (2) din 
Codul de procedură civilă, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  
 1.Transmiterea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 
16.03.2021 cu posibilitatea prelungirii, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova a  
următoarelor spaţii: 
      - Imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei,  
situat în Craiova str. Targului nr.26 ; 
      - Imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare cu valoarea 
de inventar de 2.720.791,19 lei,  situat în Craiova str. Targului nr.26 ; 
 2.Predarea - primirea imobilelor, se va face pe bază de protocol încheiat  între părţi în 
termen de 30 de zile  de la data  identificată la punctul 1 din  prezentul raport. 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire având ca obiect spaţiile  identificate la punctul 1 din prezentul raport.  
  
 
 
 
              Director executiv,                                      Şef serviciu,                                
            Ionuţ Cristian Gâlea                  Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                    Insp. Cosmin Popescu 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 187567/18.12.2020 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
        - Referat de aprobare nr. 183319/15.12.2020 și Raportul nr. 183320/15.12.2020 al 
Directiei Patrimoniu; 
            - Prevederile  Titlul I – Proprietatea publică, art.554 alin. 1 și art. 858, art.866 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, 
          - În baza art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b)  art. 297 alin. (1), lit.d , art.349  din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
-  În 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 
-  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară coroborate cu prevederile art.1 alin (2) din 
Codul de procedură civilă 
  - 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: 
  

              1. Transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 
16.03.2021, cu posibilitatea prelungirii către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova a  
următoarelor spaţii: 
      - Imobilul Centrul de Excelenţă în Afaceri, cu valoarea de inventar de 2.145.744,16 lei,  
situat în Craiova, str. Targului nr.26 ; 
      - Imobilul Centrul pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare cu valoarea de 
inventar de 2.720.791,19 lei,  situat în Craiova, str. Targului nr.26 ; 
 2. Predarea - primirea imobilelor, se va face pe bază de protocol încheiat  între părţi în 
termen de 30 de zile  de la data  identificată la punctul 1 din  prezentul raport. 

   3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire având ca obiect spaţiile  identificate la punctul 1 din prezentul raport.   

 
 
 
                 Director Executiv,                     Intocmit             
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