
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                        PROIECT                               
                                         HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea 
publică a municipiului Craiova,  a unor bunuri situate în oraşul Tismana, 

localitatea Pocruia, judeţul Gorj, respectiv localitatea Târgul Cărbuneşti, satul 
Pojogeni, judeţul Gorj 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.174501/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea publică a 
municipiului Craiova,  a unor bunuri situate în oraşul Tismana, localitatea Pocruia, 
judeţul Gorj, respectiv localitatea Târgul Cărbuneşti, satul Pojogeni, judeţul Gorj;   

În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată şi art.858-875 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.120 alin.1 şi 2 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 Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea 
publică a municipiului Craiova a bunului cu denumirea Biserica de lemn „Sf. 
Andrei”, cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09354, situat în oraşul Tismana, localitatea 
Pocruia, judeţul Gorj. 

 Art.2. Se aprobă preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea 
publică a municipiului Craiova, a bunurilor: Biserica de lemn „Înălţarea 
Domnului”, cod LMI 2004 Gj-II-M-B-09402, respectiv Biserica de lemn, situate 
în localitatea Târgul Cărbuneşti, satul Pojogeni, judeţul Gorj. 

 Art.3. 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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Mitropoliei Oltenia – Arhiepiscopia Craiovei 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.174501/ 22.11.2013 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                          Lia-Olguţa Vasilescu 
   
                                                       RAPORT, 

 
         Autoritatea publică locală, în cadrul strategiei de dezvoltare şi-a manifestat în permanenţă 

preocuparea pentru punerea în valoare a vestigiilor istorice existente precum şi îmbogăţirea patrimoniului cultural 
cu noi biserici de lemn-monumente istorice , oraşul devenind un obiectiv turistic şi mai atractiv.În acest sens s-a 
solicitat prin adresa nr.135817/2013,transferul în patrimoniul municipiului Craiova ,a trei lăcaşe de cult din lemn 
aflate pe teritoriul judeţului Gorj,pentru amplasarea şi punerea în valoare a acestora în locaţii de pe teritoriul 
municipiului Craiova.Solicitarea este susţinută şi de  Mitropolia Oltenia-Arhiepiscopia Craiova astfel: 

  Prin adresa nr.682/2013 , Mitropolia Oltenia-Arhiepiscopia Craiova solicită a se analiza posibilitatea 
amplasării unei biserici din lemn, în Parculeţul situat între Facultatea de Agronomie şi Casa Bengescu ,str.Brestei 
nr.24.În sensul solicitării se precizează că în toamna anului trecut  Arhiepiscopia Craiova a dat în folosinţă 
Centrul de recuperare,conservare şi vizualizare ale obiectelor de patrimoniu din Oltenia.Dintre vestigiile istorice 
deţinute, o parte din bisericile de lemn,monumente istorie, sunt în pericol de degradare,astfel că, aducerea şi 
restaurarea unei biserici de lemn în  locaţia indicată este împerios necesară . Având în vedere că de-a lungul 
timpului Biserica a manifestat purtarea sa de grijă faţă de cei aflaţi în suferinţă în spitale,cămine de bătrâni etc, 
prin  adresa nr.683/2013 , Mitropolia Oltenia-Arhiepiscopia Craiova solicită a se analiza posibilitatea amplasării 
unei biserici din lemn în curtea Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş Craiova. De asemenea ,pentru 
împlinirea nevoilor pastoral-misionare ale credincioşilor din cartierul Mofleni  în care ,nu există în prezent nici un 
lăcaş de cult care să deservească locuitorii din zonă, dar şi a celor care vizitează Parcul Tineretului,  prin  adresa 
nr.684/2013 , Mitropolia Oltenia-Arhiepiscopia Craiova solicită a se analiza posibilitatea amplasării unei biserici 
din lemn, monument istoric, la marginea  Parcului Tineretului,la stradă,în vecinătatea primelor case din cartierul 
Mofleni. Din datele transmise ,situaţia celor trei bunuri,monumente istorice clasate în grupa B-ca reprezentative 
pentru patrimoniul cultural local ,ce fac obiectul raportului se prezintă astfel:  

-bunul cu denumirea ,,Biserica de lemn „Sf.Andrei”,cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09354 aparţine de Parohia 
Pocruia localitatea Tismana ,jud.Gorj, 

-bunul cu denumirea ,,Biserica de lemn „Înălţarea Domnului ”,cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09402 aparţine de 
Parohia Pojogeni localitatea Târgul Cărbuneşti , jud.Gorj, 

-bunul cu denumirea Biserica de lemn aparţine de Parohia Pojogeni,  localitatea Târgul Cărbuneşti , 
jud.Gorj, 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare , art.858-875 din Codul Civil, coroborat cu 
prevederile art. 36 alin 2 lit. c,  şi art. 120 alin. 1-2 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 Mitropolia Oltenia -Arhiepiscopia Craiovei a bunului cu denumirea Biserica 
de lemn „Sf.Andrei”,cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09354 -situat în localitatea  Pocruia ,oraşul   Tismana, 
jud.Gorj, în proprietatea  publică a Municipiului Craiova . 
2.Preluarea din proprietatea Mitropolia Oltenia- Arhiepiscopia Craiovei  a bunului cu denumirea Biserica 
de lemn ,,Înălţarea Domnului ”,cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09402 şi a bunului cu denumirea Biserica de 
lemn, situate în satul Pojogeni,  localitatea Târgul Cărbuneşti , jud.Gorj, în proprietatea  publică a 
Municipiului Craiova . 
3. 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. 

   
   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ŞEF SERVICIU, 

    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Cristina Daniela Radu     
                                 

        Avizat pentru legalitate,                                                                 Întocmit, 



   cons. Jur. Isabela Cruceru                                                         Cons.Silvia Nănău 
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