
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 
    

       HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 37/1, 

Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca Jiului-Staţiune ICAS 
Craiova, u.a.218”, cu terenul care aparţine domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondul 
forestier naţional, în vederea realizării unui spital de urgenţă  

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 

Având în vedere raportul nr.107161/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune compensarea terenului  situat în municipiul Craiova, Tarlaua 37/1, Parcela 
426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca Jiului-Staţiune ICAS Craiova, 
u.a.218”, cu terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în 
vederea realizării unui spital de urgenţă;   

    În conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, 
modificată şi completată şi Ordinului nr.924/2011al Ministrului mediului şi pădurilor 
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de 
calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a 
terenurilor din fondul forestier naţional; 

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 compensarea terenului în suprafaţă de 3,18 ha situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală 
„Lunca Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul în suprafaţă de 
16,6760 ha, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, înscris în 
Cartea Funciară nr.214844, având număr cadastral 214844, situat în str.Hanul 
Roşu, nr.53,  identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în vederea realizării unui 
spital de urgenţă-Spitalul Municipal Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 107161/16.07.2013 

           Se aprobă, 
              Primar, 
            Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT, 
 
 
 
 
 În strategia de dezvoltare a Municipiului Craiova, aprobată prin HCL 404/2007 a 

fost cuprins obiectivul strategic 9 « Elaborarea de politici comunitare pentru 
sustenabilizarea domeniului sănătăţii şi asistenţei medicale », în cadrul căruia a fost 
inclusă Măsura 9.12 « Construirea unui spital de urgenţă », în judeţul Dolj neexistând un 
astfel de spital. 

 Pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale ale unui judeţ întreg cu raza de acţiune 
şi în judeţele apropiate, se intenţionează realizarea unui nou spital de categoria I în 
Municipiul Craiova – Spital Municipal Craiova, acesta urmând a fi realizat pe un teren în 
suprafaţă de 3,18 ha situat, ca identificare cadastrală, în Craiova, tarlaua 37/1, parcela 
426/2 şi amenajistică în Baza experimentală « Lunca Jiului – Staţiune ICAS Craiova, 
u.a. 218 », teren cuprins în fondul forestier naţional. 

 Potrivit art. 37 alin. 1 din Legea 46/2008, pot fi scoase definitiv din fondul 
forestier naţional a terenurile forestiere doar cu condiţia compensării acestora , fără 
reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, iar 
conform art. 37 alin. 3, compensarea se realizezaă fizic cu un teren care are de cinci ori 
valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, iar suprafaţa terenului dat 
în compensare nu poate fi mai mică decât de trei ori suprafaţa terenului care face 
obiectul scoaterii din fondul forestier. Conform art. 37 alin. 4 din acelaşi act normativ, 
terenurile cu care se realizează compensarea trebuie să fie din afara fondului forestier 
naţional, dar în zonele limitrofe acestuia, apte de a fi împădurite. 

 În vederea realizării celor menţionate mai sus, Primăria Municipiului Craiova a 
identificat un teren aparţinând în domeniul public al Municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 16,6760 ha, situat în Craiova, str. Hanul Roşu nr. 53, înscris în Cartea Funciară nr. 
214844 şi având nr. cadastral 214844, identificat conform planului anexat, teren care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 37 alin. 3 şi 4 din Legea 46/2008 – Codul Silvic.
  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea 46/2008 
privind Codul Silvic, art. 19 din Ordinul nr. 924/2011 al Ministrului Mediului şi 
Pădurilor, coroborat cu prevederile art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 



 

 1. Se compensează  terenul în suprafaţă de 3,18 ha situat, ca identificare 
cadastrală în Craiova, tarlaua 37/1, parcela 426/2 şi amenajistic în Baza 
experimentală « Lunca Jiului – Staţiune ICAS Craiova, u.a. 218 », cu terenul 
aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 16,6760 ha 
situat în Craiova, str. Hanul Roşu nr. 53, înscris în Cartea Funciară nr. 214844 şi 
având nr. cadastral 214844, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier 
naţional, în vederea realizării unui spital de urgenţă-Spitalul Municipal Craiova.  

  
 
 
 
 
 
 
   Director executiv, 
 Cristian Ionuţ Gâlea                                                                            Întocmit, 
                                                                                                     Cons. Silvia Nănău 
 
 

Avizat de legalitate 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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