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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
 
   PROIECT 
       

          HOTĂRÂREA NR._____ 
privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

 prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A.,  a amplasamentului  
 situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str.Potelu, T27, P1, jud.Dolj, 

în vederea construirii unei creşe 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.178548/2021, raportul nr.182862/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.183210/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului situat în municipiul Craiova, 
cartier Romanescu, str.Potelu, T27, P1, jud.Dolj, în vederea construirii unei creşe; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 
de Investiţii „CNI” S.A., Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei nr.1207/26.08.2021, art.108 şi art.297 alin.1 lit.d din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi c, alin.4 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a şi b, art.139 
alin.3 lit.e şi 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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, prin Compania Naţională de investiţii ,,CNIˮ -S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren în  suprafaţă măsurată de 
9112 mp, ce face parte din suprafaţa totală de teren de 24000 mp, cu numărul 
cadastral (13005-13006)/2/3), situat în intravilanul municipiului Craiova, Cartier 
Romanescu, str. Potelu, T27, P1, jud. Dolj,  aflat în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, liber de orice sarcini, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea şi pe perioada realizării,  de către 
,,CNIˮ – SA a obiectivului de investiţii „ Construire creşă mare”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor  în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Craiova,  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.). 
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Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 
întreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei și  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. 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. 178548/07.10.2021                                                                

 

                                                                                                                           

 

 

REFERAT DE APROBARE al 
       proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului situat la 

adresa Craiova, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1 în vederea construirii unei creșe. 

 

 

           Conform prevederilor Ordinului M.L.P.D.A. 1207/26.08.2021 a fost aprobată realizarea 
unei crese mari în municipiul Craiova în cadrul Programului de construire creşe noi. 

 Prin adresa nr. 38121/31.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 
153811/31.08.2021 şi adresa nr. 37829/27.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului 

Craiova cu nr.157002/06.09.2021 Compania Naţională de investiţii „CNI”S.A. solicită în 

vederea realizării investiţiei, predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de investiţii „CNI”S.A. care va realiza investiţia a 

amplasamentului ( imobil teren) destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei , pe bază 
de protocol şi liber de sarcini. 

 De asemenea, amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform 
documentelor urbanistice, cu respectarea regulamentelor în vigoare, se va asigura în condiţiile 

legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, se va 

asigura finanţare pentru racordurile la utilităţi iar după predarea amplasamentului şi a 
obiectivului realizat, se va menţine destinaţia acestuia  şi se va întreţine pe o perioadă de 

minim 15ani. 
        Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile prevederile art. 129, 

alin.2, lit. c, art. 129, alin 6, lit a şi b, art. 108,  lit.d,  art. 297, alin. 1, lit. d , art. 154, alin. 1, 
art. 139, alin. 1, art. 139, alin. 3, lit. e şi lit. g  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

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

hotărâre privind  privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului situat la 

adresa Craiova, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1 în vederea construirii unei creșe. 
     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,                 

            Cristian Ionuţ Gâlea                                                         Mitucă  Cosmin Lucian 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 182862/13.10.2021                                                              

 

                                                                                                                           

 
 

Raport, 

       privind predarea către Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului situat în Craiova, 

Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, jud. Dolj,  

în vederea construirii unei creșe 
 
 
 

 Conform prevederilor Ordinului M.L.P.D.A. 1207/26.08.2021 a fost aprobată realizarea 
unei creşe mari în municipiul Craiova, în cadrul Programului de construire creşe noi. 
 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre, iniţiat de Primarul 
Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile  art. 129, alin.2, lit. c, art. 129, alin 6, lit a 
şi b, art. 108,  lit.d,  art. 297, alin. 1, lit. d , art. 154, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 139, alin. 3, lit. 
e şi lit. g  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se  propune elaborarea, de către 
Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, a unui  Proiect de hotărâre  privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 
Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului situat în Craiova, Cartier Romanescu, str. Potelu, 
T27, P1, jud. Dolj, în vederea construirii unei creșe. 
 Ţinând cont de informaţiile referitoare la „Proiectul tip – Construire creşă mare” 
Ordinul nr. 1070/29.07.2021 al  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei , 
respectiv pentru maxim  11 grupe/110 copii , suprafaţa  minimă de teren necesară amplasării 
obiectivului fiind de 4568,51mp, cu lungime minimă de 113,6m  şi lăţime minimă de 41,10m ,  
precum şi de nevoile locuitorilor  din zonă şi având în vedere că este necesar ca această 
construcţie fie amplasată într-o zonă neacoperită de creşele existente, autoritatea publică locală 
a  identificat terenul situat în Craiova, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, jud. Dolj,  cu 
numărul cadastral (13005-13006)/2/3,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
având suprafaţa măsurată de 9112 mp. 
 Prin adresa nr. 38121/31.08.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
153811/31.08.2021 şi prin adresa nr. 37829/27.08.2021, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr.157002/06.09.2021, Compania Naţională de investiţii ,,CNIˮ-S.A. solicită, în 
vederea realizării investiţiei, predarea amplasamentului ( imobil-teren) destinat construcţiei, pe 
perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol şi liber de sarcini, către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii 
„CNI”S.A, aceasta fiind cea care va realiza investiţia. 
 Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea regulamentelor în vigoare, se vor asigura, în condiţiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, se va asigura 
finanţare pentru racordurile la utilităţi, iar după predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, se va menţine destinaţia acestuia  şi se va întreţine pe o perioadă de minim 15ani. 



   

 
       Faţă de cele prezentate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii „CNI”S.A., a prevederilor Ordinului M.L.P.D.A. 1207/26.08.2021 in 
temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.2, lit. b, art. 129, alin 4, lit. d, art. 129, alin 6, lit a şi b, art. 
108,  lit.d,  art. 297, alin. 1, lit. d , art. 154, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 139, alin. 3, lit. e şi g 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 
 1. Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de investiţii ,,CNIˮ -S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil 
constituit din teren în  suprafaţă măsurată de 9112 mp, ce face parte din suprafaţa totală de 
teren de 24000 mp, cu numărul cadastral (13005-13006)/2/3), situat în intravilanul 
municipiului Craiova, Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, jud. Dolj,  aflat în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, liber de orice sarcini, identificat în 
anexă la prezentul raport, în vederea şi pe perioada realizării,  de către ,,CNIˮ – SA a 
obiectivului de investiţii „ Construire creşă mare”; 
 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
 3 Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, județul Dolj  a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.); 
 4.Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
 5.Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 
15 ani. 
 
 
 
             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:  
                                                                                 Semnătura: 
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