
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          PROIECT  
                               

             HOTĂRÂREA NR._______ 
darea în folosinţă gratuită, către Ministerul Tineretului şi Sportului-Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a unui teren care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis) 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 
          Având în vedere raportul nr.140838/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune darea în folosinţă gratuită, către Ministerul Tineretului şi Sportului-
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a unui teren care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis); 
         În conformitate cu prevederile Titlului VI – Proprietatea Publică, art.874 şi 875 
din Codul Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.124, art.45, alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, 
lit.bdin Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Ministerul 

Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
2277 mp., situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis), identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea intabulării în Cartea 
Funciară a Bazei Turistice Craiova. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Tineretului şi 
Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj 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.140838 /23. 09. 2013                                   
                                                                                                                SE APROBĂ, 
                            PRIMAR, 
                              Lia Olguţa Vasilescu 
    
 

RAPORT 
 
          Prin adresa nr. 140931 /23.092013,  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj   solicită 
atribuirea terenului în suprafaţă de 2277 mp situat în str.Electroputere nr.21 , în vederea  intabulării în 
Cartea Funciară  a Bazei Turistice Craiova.       
    Terenul în suprafaţă de 2277 mp situat în str.Electroputere nr.21(fost .Electroputere nr.21bis,fost 
nr.13, fostă strada Traian Lalescu, f.n) în prezent conf.certificatului de nomenclatură stradală nr. 
3649/20.09.2013, în prezent nr.23, aparţine domeniului public al municipiului Craiova, fiind înregistrat 
în evidenţa contabilă  ca mijloc fix cu nr. de inventar 42000692 şi valoare de 1.135.677,00 lei 
(reevaluat la 31.12.2012). 
         Potrivit prvederilor art. 124. Din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale pot da in folosinţă gratuită, pe 
termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică , persoanelor juridice fară scop lucrativ, 
care desfaşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”. 
   Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj este unitate care funcţionează în subordineea 
Ministerului Tineretului şi Sportului cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 
ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului ,cu personalitate juridică aşa 
cum se precizează în art.18 din Hotărârrea nr.11/09.01.2013. 
 
    Faţă de  cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art. 874 şi art. 875 din Codul Civil,Titlul VI 
-Proprietatea Publică  şi în temeeiul  art. 36 alin 2 lit c, cu art. 45 alin 3 şi art. 124  din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- Darea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Ministerului Tineretului şi Sportului-
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, a unui teren în suprafaţă de 2277 mp, ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Craiova, situat în str. Electroputere nr.23 ( fost .Electroputere 
nr.21bis), identificat în Anexa la prezentul raport , în vederea intabulării în Cartea Funciară  a 
Bazei Turistice Craiova.       

  
 

Director Executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 

            Şef Serviciu,             
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Avizat pentru legalitate, 
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