
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
              

                                                                                         PROIECT  
                        HOTĂRÂREA  NR. ________ 

privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 

Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.141435/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova;   

În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.a, 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 preluarea 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.   

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia Ministerului 
Apărării Naţionale, în vederea cumpărării, un număr maxim de 250 unităţi locative 
edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
baza de proces-verbal, în termen de 60 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.484/2011. 

  Art.5. 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,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 141435/ 24. 09. 2013 

                                   

                                                                                                    SE APROBĂ, 

                            PRIMAR, 

                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                                                          RAPORT 

 

         Consiliul Local Municipal Craiova a adoptat Hotărârea  nr. 484/22.12.2011 prin care s-a  aprobat 
preluarea imobilului 739 Craiova, compus din suprafaţă construită totală de 5642mp şi teren în 
suprrafaţă de 68720mp, situat în municipiul Craiova ,str Caracal nr.132,înscris în cartea funciară 
nr.59224,cu număr cadastral 22551,din domeniul publical statului şi din administrarea  Ministerului 
Apărării Naţionale , în domeniul public al municipiuluiCraiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea sistematizării zonei şi construire de locuinţe prin programe derulate de 
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Adoptarea acestei hotărâri a avut la bază adresa cu nr. T 
1782/13.10.2011 a Ministerului Apărării Naţionale UM nr. 02523 Bucureşti referitoare la  intenţia de a 
transmite din domeniul public al statului şi administrarea MAN în domeniul public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local Municipal a imobilului menţionat mai sus,precum şi adresa cu nr. T 
2102 / 25.11.2011 cu revenire la adresa nr. T 1782/13.10.2011,făcând cunoscute totodată şi prevederile 
care urmau a fi incluse în hotărârea Consiliului Local în vederea promovării proiectului de Hotărâre de 
Guvern astfel:  

 -eliminarea din cuprinsul art.1 a suprafeţei construite şi de teren precum şi a cărţii funciare şi a  
nr.cadastral 

- adăugarea în cuprinsul art. 2 a sintagmei „ dar nu mai puţin de 240 unităţi locative, împreună cu  terenul 
aferent acestora”. 

- Consiliul Local al Municipiului Craiova va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 50% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent 
imobilului prevăzut la art. 1, dar nu mai puţin de 240 unităţi locative,împreună cu terenul aferent 
acestora. 

- in cazul în care nu se respectă destinaţia ,respectiv, a obligaţiei de transferare a celor 240 unităţi 
locative,împreună cu terenul aferent acestora către Ministerului Apărării Naţionale ,acesta revine în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 



 

Întrucât adoptarea HCL nr. 484/2011 s-a făcut în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern  care nu a 
fost emisă, în contextul actul, se propune revocarea acesteia şi adoptarea unei hotărâri care să prevadă 
un drept de preemţiune al Ministerului Apărării Naţionale,  în vederea achiziţionării unui număr de 250 
de unităţi locative din cele ce vor fi  construite, dar,fără sprijinul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.Conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis în data de 11.02.2013 la cererea 
nr.11610 , terenul intravilan situat în Craiva str.Caracal nr.132,Cazarma 739, are numărul cadastral 
214726  ,înscris în Cartea Funciară nr.214726 şi o suprafaţa de 68288 mp din acte şi 67511 mp din 
măsurători.Având în vedere faptul că datele identificării imobilului sunt actualizate ,vor fi cuprinse în 
conţinutul prezentului raport.    

Faţă de cele de mai sus, în conformitate prevederile art. 9 alin.1 din Legea nr. 213/1998, privind 
proprietatea publică şi regiumul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul  
art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a , art. 45 alin. 3 şi art. 61 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local Municipal : 

1. Preluarea 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 din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale , în domeniul public al municipiului Craiova şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea  construirii de locuinţe. 

2.Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, 
în vederea cumpărării, un număr maxim de 250 unităţi locative din cele construite pe amplasamentul 
prevăzut la pct. 1 din raport. 

3.Predarea -primirea imobilului identificat la punctul 1, se va face pe bază de proces-verbal, în termen de 
60 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern. 

4.Revocarea  Hotărârii  Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.484/2011. 

 

 

                     Director executiv ,                                                                            Şef Serviciu, 

                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                    Cristina Daniela Radu 

 

 

 

 

                            Avizat de legalitate,                                                                 Întocmit,             

                    Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.Silvia Nănău 
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