
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       
              

                                                                                         PROIECT  
                        HOTĂRÂREA  NR. ________ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.566/2013 referitoare la 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 extraordinară din data 

de 14.11.2013; 
Având în vedere raportul nr.169755/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 

se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 
referitoare la 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.566/2013, după cum urmează: 
a) art.2  se modifică şi va avea următorul conţinut: 

            „Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia 
Ministerului Apărării Naţionale, în termen de maximum 3 ani de la data preluării 
imobilului 739 Craiova, în vederea cumpărării, un număr maxim de 250 unităţi 
locative edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.” 

            b) se completează cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
             „În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la art.1, obligaţia şi 

termenul prevăzute la art.2, imobilul 739 Craiova revine de drept în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare”. 

  Art.2. 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.  169755 /   13.11.2013   
                       SE APROBĂ, 
                                                                                                       PRIMAR                                                                                                  
         LIA OLGUŢA VASILESCU                            
       
               RAPORT, 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.566/2013 s-a aprobat preluarea imobilului 739 Craiova compus din 
suprafaţă construită totală de 5680 mp şi teren intravilan de 68288 mp din acte şi 67511 din măsurători situat în 
Municipiul Craiova, str.Caracal nr.132 înscris în cartea funciară nr.214726 cu nr. 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. 
 Totodată, din totalul locuinţelor ce urmează a fi construite pe acest teren, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova se obligă să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale în vederea cumpărării un număr de maxim 
250 de unităţi locative. 
 Întrucât nu a fost menţionat termenul în care Consiliul Local al Municipiului Craiova urmează să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin Hotărârea Consiliului Local menţionată mai sus, şi având în vederea adresa 
Ministerului Apărării Naţionale înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.169663/13.11.2013, se impune 
modificarea art. 2 în sensul că, termenul în care vor fi puse la dispoziţie unităţile locative este de maxim 3 ani. 
 Deasemenea, se va introduce un nou aliniat la art.2 conform căruia în cazul în care Consiliul Local al 
Municipiului Craiova nu-şi va îndeplinii obligaţiile asumate prin HCL 566/2013, imobilul revine de drept în 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 
 Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.9,alin.1 din Legea 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul 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 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal: 

a) art.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia Ministerului Apărării 
Naţionale, în termen de maxim 3 ani de la data preluării imobilului 739 Craiova, în vederea cumpărării, 
un maxim de 250  unităţi locative edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.” 

             b)  se completează cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
       “În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art.1, obligaţia şi termenul prevăzute 
la art.2, alin.1, imobilul 739 Craiova revine de drept în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.” 
 
 
         Director Executiv,                                                     Şef Serviciu, 
       Cristian Ionuţ Gâlea                                           Cristina Daniela Radu 
 
 
 
              Întocmit, 
         
          Insp.Diţoiu Maria-Luiza 
 
 
             Avizat pentru legaliatate, 
              Cons.jur.Isabela Cruceru      
 



 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

           
 HOTĂRÂREA  NR. 566 

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 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 
240/2013;   

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. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
         Dan Adrian CHERCIU  Nicoleta MIULESCU 
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