
sMUNICIPIULCRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
         PROIECT 
             
  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.301/2005 referitoare la  darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de 

balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, aferente acestora. 

   
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 
         Având în vedere raportul nr. 179099/2012 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata 
existenţei construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de 
balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aferente acestora; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată şi Ordinului 
nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  

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 aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata 
existenţei construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită 
construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora. 

Art.2. Pentru toate cazurile în care procedura de obţinere a certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de construire având ca obiect construirea de balcoane la 
parterul blocurilor aferente apartamentelor a fost demarată, aceasta urmează a 
fi finalizată până la data de 31.03.2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 
Primăria Municipiului Craiova 



Directia Urbanism,Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana   
Nr. 179099 din 13.12.2012      

     PRIMAR 
   Lia Olguţa Vasilescu     

 
 
      RAPORT 
privind încetarea efectului Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2005 

referitoare la darea in folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei,  
la proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la 
parterul blocurilor a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova aferente acestora   

 
     În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările 
şi  completările ulterioare privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii şi a 
Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii s-a aprobat  HCL nr. 
301/2005 privind darea in folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei,  la 
proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor,  
a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova aferente acestora.        

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată. 

   
 In perioada 2005-2012 în baza HCL nr. 301/2005, pe raza municipiului Craiova 
la parterul blocurilor, au fost emise autorizaţii de construire pentru construire balcoane 
aferente locuinţelor precum şi construirea de balcoane pentru amenajarea de accese din 
exterior la spaţii  cu altă destinaţie decât locuinţe, cu condiţia respectării 
aliniamentului balcoanelor de la etajele superioare. 
  În perioada ce a decurs de la aprobarea HCL 301/2005 şi pană în prezent, s-a 
constatat creşterea numărului de balcoane construite la parterul blocurilor de către 
proprietarii apartamentelor aferente acestora, constructii care nu respectă prevederile 
acestei hotărâri, respectiv nu respecta prevederile art.1 din HCL nr.301/2005 
„Construcţia va respecta aliniamentul baloanelor aflate la etajele superioare.”, 
balcoane ce au fost construite cu autorizaţie de construire fără respectarea condiţiilor 
precizate prin aceasta referitoare la respectarea aliniamentului şi balcoane realizate 
fără autorizaţie de construire. 
 Construirea balcoanelor la parter cu depăşirea aliniamentului balcoanelor de la 
etajele superioare a condus la diminuarea spaţiilor verzi aferente blocurilor, contravine 
Legii nr.24/2007, republicată  - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din zonele urbane şi implicit diminuarea domeniului public.  
   În consecinţă, nerespectarea volumetriei pe întregul imobil (bloc) şi aspectul 
exterior, depreciază aspectul general al zonei, neintrunind conditiile urbanistice de 
integrare in cadrul construit preexistent. 
  Prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 – 
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”  unul din 



criteriile de eligibilitate a proiectelor  se bazează pe prevederile Regulamentul (CE) al 
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 397/2009 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei 
energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe. 
    Ţininând cont  că este în derulare acest proiect de creştere a eficienţei energetice 
a blocurilor de pe  raza municipiului Craiova, fapt ce implică expertizarea blocurilor 
ţinând cont de existentul la momentul întocmirii proiectului tehnic pentru acestea, iar 
în cazul solicitărilor de către proprietarii de apartamente de la parterul blocurilor în 
perioada de implementare a proiectelor, baza legală de obţinere a autorizaţiei de 
construire de balcoane  fiind în vigoare, expertiza tehnică din documentaţia pentru 
autorizare balcoanelor contravine cu expertiza tehnică pentru eficientizarea energetică. 
 Reglementarea prevăzută de HCL nr.301/2005 constituie temeiul legal câştigat 
pentru persoanele fizice sau juridice care au solicitat deja construirea balcoanelor la 
parterul blocurilor, balcoane care sunt aferente apartamentelor. 

 Având în vedere că, pana în prezent, au fost înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova cereri formulate de proprietarii locuintelor ori spatiilor 
comerciale situate la parterul blocurilor de locuinte colective, ce au ca obiect 
eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, in scopul 
edificarii constructiilor la parterul acestor blocuri de locuinte colective, cu destinatia 
de balcon, in vederea extinderii locuintelor ori cu destinatia de balcon in vederea 
amenajarii accesului din exterior la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, cu 
condiţia respectării aliniamentului balcoanelor de la etajele superioare, iar 
autoritatea executiva a administratiei publice locale, primarul municipiului Craiova 
a emis autorizaţii de construire şi  certificate de urbanism, in scopul anterior 
mentionat, în prezent aflate in termen de valabilitate, anterior supunerii spre 
dezbatere a acestui proiect de hotarare, aceste acte administrative sunt supuse 
aplicarii HCL nr. 301/2005, prezentul proiect de hotarare producand efecte 
juridice doar pentru viitor, respectiv începand cu data aprobarii de catre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a prezentului proiect. 
 Pentru toate cazurile în care procedura de obţinere a certificatelor de urbanism 
şi autorizaţiile de construire la astfel de obiect a fost demarată urmează a fi 
finalizate într-un termen determinat, respectiv 31.03.2013. 
 Avand in vedere motivele prezentate 
 
 

 Propunem promovarea proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect : 
- încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.301/2005 

referitoare la  darea in folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei,  la 
proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul 
blocurilor,  a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova 
aferente acestora  

- Pentru toate cazurile în care procedura de obţinere a certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiile de construire având ca obiect construirea  de balcoane la 



parterul blocurilor aferente apartamentelor a fost demarată, urmează a fi 
finalizată într-un termen determinat, respectiv până la 31.03.2013. 

 
   p.ARHITECT SEF,                                                       Şef Serviciu,                     
  Elena Riza                                 Stela  Mihaela Ene                                                                           
    

        
                                             Vizat pentru legalitate    

  
                                             Cons.jur. Ionuţ Gâlea   
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
          
             
   
 
 

HOTĂRÂREA NR. 301  
 

          
 

   
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2005 

 Având în vedere raportul nr. 44037/2005 al Direcţiei Urbanism prin care se 
propune darea în folosinţă gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită 
construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, aferente acestora; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

În temeiul art. 38 lit. f, art.126 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală; 

                                                     
 
 
                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, către 

proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul 
blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
aferente acestora. 

 Construcţia va respecta aliniamentul balcoanelor aflate la etajele superioare. 
Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism vor aduce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

ing. Constantin POPECI Nicoleta MIULESCU 
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