
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          PROIECT  
                               

             HOTĂRÂREA NR._______ 
darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Oltenia,  a unui teren care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, cart.Veterani, 

Tarlaua 27/1  
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 
          Având în vedere raportul nr.136423/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Oltenia,  a unui teren care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, cart.Veterani, 
Tarlaua 27/1,  în vederea edificării unei biserici ortodoxe de specific rus; 
 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, cu posibilitatea de 

prelungire, către Mitropolia Oltenia, a unui teren în suprafaţă de 1287,86 mp., 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, 
cart.Veterani, Tarlaua 27/1, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea edificării unei biserici ortodoxe de specific rus. 

Art.2. Mitropolia Oltenia are următoarele obligaţii: 
(1) să intabuleze pe numele Municipiului Craiova, terenul identificat  la 
art.1 şi să achite toate cheltuielile aferente intabulării, cu notarea în cartea 
funciară a dreptului de administrare în favoarea Mitropoliei Oltenia; 
(2) să obţină autorizaţia de construire în maxim 2 ani de la îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la alin.1. 

Art.3. Neîndeplinirea uneia din obligaţiile prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, va 
conduce la încetarea de drept a  folosinţei gratuite a terenului, sub sancţiunea 
suportării de către Mitropolia Olteniei a cheltuielilor  necesare radierii notării de 
la cartea funciară a administrării terenului şi de a aduce terenul la starea iniţială 
(liber de construcţii). 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Oltenia 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. 136423/ 16. 09. 2013 
                                  
                                                                                                               SE APROBĂ, 
                            PRIMAR, 
                            Lia Olguţa Vasilescu 
                                                                        RAPORT 

Prin H.C.L. nr. 9/29.02.1996 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu zona „Parc Romanescu – 
Hipodrom” – Municipiul Craiova.  

Planul Urbanistic de Detaliu a fost elaborat de S.C. „Proiect S.A. prin proiectul nr. 6234/1995 la 
comanda Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Suprafaţa studiată a fost de 59,62 ha din care 28 ha a fost parcelată în baza Legii 44/1994 care prevede 
concesionarea către veteranii de război, în vederea construirii de locuinţe pe parcele a căror suprafaţă nu poate 
depăşi 500mp. 

Tot prin acest PUD s-a prevăzut, prin această parcelare, să se aloce teren pentru biserică, grădiniţă, 
şcoală generală şi centru medical. 

Prin H.C.L. nr. 209/27.05.2010 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal „Romanescu – Hipodrom” şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

Ca urmare a aprobării planurilor de urbanism şi a regulamentului local de urbanism s-a alocat un teren 
pentru edificarea unei biserici. Acest teren aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova şi este identificat 
la poziţia 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2012 cu denumirea „Teren str. Artileriei, în zona blocurilor ANL 
cartier Veterani, tarlaua 27/1 cu suprafaţa de 1287,86 mp, S4 (biserica)”. 

Prin adresa nr. 126231/27.08.2013 Mitropolia Oltenia – Sfânta Arhiescopie a Craiovei – Protoieria 
Craiova Sud , solicită atribuirea terenului menţionat mai sus în vederea edificării unei biserici ortodoxe cu 
hramul Sf. Dimitrie Basarabov, precizând că va suporta toate cheltuielile aferente intabulării acestui teren. 

Ca urmare a celor prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 – (1), coroborat cu art. 36 – (2) pct. 
c), cu art. 36 – (5) pct. a) şi art. 124  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local: 

- 1) Aprobarea dării în folosinţă gratuită, în vederea edificării unei biserici ortodoxe de specific rus, 
către Mitopolia Oltenia, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, a terenului ce 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. Artileriei, în zona blocurilor ANL 
cartier Veterani, tarlaua 27/1 cu suprafaţa de 1287,86 mp, identificat în anexa la prezentul raport; 

- 2) Mitropolia Oltenia are următoarele obligaţii: 
- A) să intabuleze pe numele Municipiului Craiova, terenul identificat  la pct.1 şi să achite toate 

cheltuielile aferente intabulării, cu notarea în cartea funciară a dreptului de administrare în 
favoarea Mitropoliei Oltenia; 

- B) să obţină autorizaţia de construire în maxim 2 ani de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la 
alin.1. 

- 3) Neîndeplinirea uneia din obligaţiile prevăzute la pct.2 va conduce la încetarea de drept a  
folosinţei gratuite a terenului, sub sancţiunea suportării de către Mitropolia Olteniei a cheltuielilor  
necesare radierii notării de la cartea funciară a administrării terenului şi de a aduce terenul la 
starea iniţială (liber de construcţii). 

 
Director Executiv, 

Ionuţ Gâlea 
 
 
 
  

Avizat pentru legalitate 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 

 
 

            Şef Serviciu,             
                               Daniela Radu 
 

            Întocmit, 
             cons. Stelian Marta 
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