
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                     PROIECT 
                                         HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă 

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

Având în vedere raportul nr.137386/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului 
Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unui 
obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa 
Nouă;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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, 
art.121 alin.1-3 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 

   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă. 

 Art.2. La finalizarea lucrărilor obiectivului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi 
darea în folosinţă a imobilului, se va transmite în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj, un număr de apartamente, având o suprafaţă locuibilă 
proporţională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul 
propriu din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent acestora. 

 Art.3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern, în Monitorul Oficial Partea I. 

 Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.306/2012. 



               Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Ministerul  Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean  
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. 137386/17.09.2013 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                          Lia-Olguţa Vasilescu 
   
 
                                                       RAPORT, 
 
 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012,s-a 

aprobat preluarea din proprietatea statului şi administrarea Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a imobilului compus din teren în suprafaţă de 4727mp şi construcţia 
„Bloc 201C”, situate în Craiova, cartier Craioviţa Nouă .Predarea -primirea imobilului se face pe 
bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial  
Partea I a Hotărârii de Guvern. 

În vederea adoptării hotărârii de mai sus s-a ţinut cont de următoarele considerente:  
Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Dolj are în administrare blocul de locuinţe 201C în baza 

Deciziei Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Dolj nr. 119/14.10.1994. 
Prin proiectul de arhitectură blocul are 8 etaje cu 29 apartamente  ( 15 cu 3 camere şi 14 cu 4 

camere), cu o suprafaţă construită desfăşurată de 3068 mp. Fondurile băneşti au fost asigurate de 
Ministerul de Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj. 

Investiţia a fost finanţată până la 31.12.2000, când a fost sistată. 
Din sumele alocate de 92810,50 lei s-au excutat lucrările:  

   - structura de rezistenţă – complet; 
   - închideri exterioare cu zidărie din bca; 
   - hidroizolaţia terasei (deteriorată). 

Din anul 2000, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu a mai alocat fonduri băneşti pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii. Investiţia a avut aviz CTE nr. 7/2001, valoarea actualizată a 
lucrărilor conform devizului general fiind de 13579159 lei. 

În anul 2002 conducerea M.A.I. a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Bucureşti, 
preluarea blocului în vederea finalizării investiţiei A.N.L., iniţial şi-a manifestat disponibilitatae 
de a cuprinde în Programul Guvernamental „Locuinţe pentru tineri cu regim de închiriere” 
blocul 201C Craioviţa Nouă, dar această iniţiativă nu s-a materializat. 

Necesarul de locuinţe pentru cadre este de 89, iar finalizarea celor 29 de apartamente 
(eventual mai multe prin reproiectare) ar fi o rezolvare deosebită pentru poliţişti. 

Pentru continuarea lucrărilor este necesară expertizarea în totalitate a construcţiei.  
Împreună cu specialiştii Primăriei  Craiova şi ai Consiliului Judeţean Dolj, a fost analizată 

documentaţia tehnico-economică parte scrisă şi parte desenată, documentaţia de 
execuţie,urmând a fi supusă analizei posibilităţii de preluare a imobilului de către Consiliul 
Local Craiova. 

 
Prin adresa nr. 137304/17.09.2013,  Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Dolj,face referire la  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012 şi  precizează faptul că 
terenul pe care este construit blocul 201C nu aparţine domeniului public al statului şi nu se află 
în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Dolj.De asemenea se solicită ca la darea în folosinţă a 
blocului, să se transfere în domeniul public al statului şi în administrarea M.A.I.  prin I.P.J. Dolj 



un număr de apartamente având o suprafaţă locuibilă cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor 
executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent 
acestora.Drept urmare ,ţinând cont şi de modificarea denumirii în Ministerul Afacerilor Interne , 
se propune  adotarea unei hotărârii cu acest cuprins şi înceterea efectelor  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile 
art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. b şi art. 121 alin. 1-3 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.  Preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerul Afacerilor 
Interne-I.P.J.Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc. 201C”, situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă.  
   2. La finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a imobilului, se va transmite în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Dolj, un număr de apartamente având o suprafaţă locuibilă  
proporţională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu 
din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent acestora.  
  3. Predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1din prezentul raport se va face pe 
bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial Partea I a Hotărârii de Guvern. 
  4. Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova,şi îşi încetează efectele  Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 306/2012. 

 5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale,prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj,pentru modificarea corespunzătoare a Hotărării  
Guvernului nr.141/2008.  

 
 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ŞEF SERVICIU, 

    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Cristina Daniela Radu     
                                  
                                                            
 

        Avizat pentru legalitate,                                                                 Întocmit, 
   cons. Jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.Silvia Nănău 

 









 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                      
                                         HOTĂRÂREA NR.514 

privind preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă 

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

Având în vedere raportul nr.137386/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului 
Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unui 
obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa 
Nouă şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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, 
art.121 alin.1-3 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 

   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă. 

 Art.2. La finalizarea lucrărilor obiectivului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi 
darea în folosinţă a imobilului, se va transmite în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj, un număr de apartamente, având o suprafaţă locuibilă 
proporţională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul 
propriu din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent acestora. 

 Art.3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern, în Monitorul Oficial Partea I. 

 Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 



încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.306/2012. 

               Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Ministerul  Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean  
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
  Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 137386/17.09.2013 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                          Lia-Olguţa Vasilescu 
 
    
 
                                                       RAPORT, 
 
 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012,s-a 

aprobat preluarea din proprietatea statului şi administrarea Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a imobilului compus din teren în suprafaţă de 4727mp şi construcţia 
„Bloc 201C”, situate în Craiova, cartier Craioviţa Nouă .Predarea -primirea imobilului se face pe 
bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial  
Partea I a Hotărârii de Guvern. 

În vederea adoptării hotărârii de mai sus s-a ţinut cont de următoarele considerente:  
Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Dolj are în administrare blocul de locuinţe 201C în baza 

Deciziei Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Dolj nr. 119/14.10.1994. 
Prin proiectul de arhitectură blocul are 8 etaje cu 29 apartamente  ( 15 cu 3 camere şi 14 cu 4 

camere), cu o suprafaţă construită desfăşurată de 3068 mp. Fondurile băneşti au fost asigurate de 
Ministerul de Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj. 

Investiţia a fost finanţată până la 31.12.2000, când a fost sistată. 
Din sumele alocate de 92810,50 lei s-au excutat lucrările:  

   - structura de rezistenţă – complet; 
   - închideri exterioare cu zidărie din bca; 
   - hidroizolaţia terasei (deteriorată). 

Din anul 2000, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu a mai alocat fonduri băneşti pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii. Investiţia a avut aviz CTE nr. 7/2001, valoarea actualizată a 
lucrărilor conform devizului general fiind de 13579159 lei. 

În anul 2002 conducerea M.A.I. a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Bucureşti, 
preluarea blocului în vederea finalizării investiţiei A.N.L., iniţial şi-a manifestat disponibilitatae 
de a cuprinde în Programul Guvernamental „Locuinţe pentru tineri cu regim de închiriere” 
blocul 201C Craioviţa Nouă, dar această iniţiativă nu s-a materializat. 

Necesarul de locuinţe pentru cadre este de 89, iar finalizarea celor 29 de apartamente 
(eventual mai multe prin reproiectare) ar fi o rezolvare deosebită pentru poliţişti. 

Pentru continuarea lucrărilor este necesară expertizarea în totalitate a construcţiei.  
Împreună cu specialiştii Primăriei  Craiova şi ai Consiliului Judeţean Dolj, a fost analizată 

documentaţia tehnico-economică parte scrisă şi parte desenată, documentaţia de 
execuţie,urmând a fi supusă analizei posibilităţii de preluare a imobilului de către Consiliul 
Local Craiova. 

 
Prin adresa nr. 137304/17.09.2013,  Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Dolj,face referire la  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012 şi  precizează faptul că 



terenul pe care este construit blocul 201C nu aparţine domeniului public al statului şi nu se află 
în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Dolj.De asemenea se solicită ca la darea în folosinţă a 
blocului, să se transfere în domeniul public al statului şi în administrarea M.A.I.  prin I.P.J. Dolj 
un număr de apartamente având o suprafaţă locuibilă cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor 
executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent 
acestora.Drept urmare ,ţinând cont şi de modificarea denumirii în Ministerul Afacerilor Interne , 
se propune  adotarea unei hotărârii cu acest cuprins şi înceterea efectelor  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.306/20.12.2012. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile 
art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. b şi art. 121 alin. 1-3 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.  preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerul Afacerilor 
Interne, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a imobilului - construcţie „Bloc.201C”, situat în Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă.  
   2. după finalizarea Blocului 201C, se va transmite fără plată,către Ministerul Afacerilor 
Interne, un număr de apartamente în cotă proporţională cu valoarea actualizată a 
lucrărilor la data preluării. 
      3. predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1din prezentul raport se va face 
pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial Partea I a Hotărârii de Guvern. 
       4. modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care 
alcdătuiescdomeniul public al municipiului Craiova,şi îşi încetează efectele  Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/2012. 

    5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale,prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj,pentru modificarea corespunzătoare a Hotărării  
Guvernului nr.141/2008.  

 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ŞEF SERVICIU, 

    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Cristina Daniela Radu     
                                  
                                                            
 

        Avizat pentru legalitate,                                                                 Întocmit, 
   cons. Jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.Silvia Nănău 
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