
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  PROIECT 
 

     
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind darea în administrare către Filarmonica “Oltenia” a unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013. 

Având în vedere raportul nr.185660/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare, către Filarmonica “Oltenia”, a unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlul I, art.554 şi Titlul VI, 
art.858-861, art.866-868 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 darea în administrare, către Filarmonica “Oltenia” , a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Unirii, nr.16, în 
suprafaţă de 1360 mp., din care 994 mp. aferenţi constucţiei, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.  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.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi Filarmonica “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.  185660/09.12.2013                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR                        
                                                                                                          Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT 

 
Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 174140/21.12.2013, 

Filarmonica „OLTENIA” Craiova , prin manager Drăgulescu Vlad  solicită darea în 
administrare a terenului în suprafaţă de 1360mp din care  aferent construcţiei 994mp din 
Craiova ,  str. Unirii nr. 16,  în vederea intabulării acesteia în cartea funciară a municipiului 
Craiova. 
 Prin Legea nr. 131/17.04.1947 , art.  1,  s-a înfiinţat orchestra Filarmonica „Oltenia” 
din Craiova ca persoană Juridică de drept public , iar prin Decizia Sfatului Popular al 
oraşului Craiova nr. 36/11.02.1954 a fost artribuit în folosinţă imobilul situat în Craiova 
str. Lenin , nr. 52 , actual  str. Calea Unirii , nr. 16 , pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare şi dezvoltare a activităţii Filarmonicii „Oltenia”.  
 În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărărea Consiliului Judeţean nr. 
32/09.04.1998 Filarmonica „Oltenia” Craiova a trecut din subordinea Consiliului Judeţean 
Dolj în subordinrea Consiliului Local Municipal  Craiova începând cu 01.05.1998. 
 Imobilul Filarmonica „Oltenia” Craiova aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova conform HG nr. 141/2008, privind atestarea domeniului public al municipiului 
Craiova  regăsindu-se la poziţia nr. 3671 din anexa nr. 2  la aceasta, publicată în Monitorul 
Oficial al României , partea I, nr. 334 bis/30. IV.2008. 
 În urma măsurătorilor topografice şi cadastrale s-a întocmit planul de amplasament 
şi delimitare a imobilului, din care reiese că suprafaţa construită a clădirii Filarmonicii 
„Oltenia „ este de 994 mp., şi terenul aferent acesteia fiind în suprafaţă de 1360mp. şi 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova potrivit poziţiei nr. 5, din  anexa nr. 
1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 478/2013 privind modificarea si 
completarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 141/2008  privind atestarea domeniului 
public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 478/29.10.2009 s-a aprobat darea în 
administrare, către Filarmonica „OLTENIA” Craiova a imobilului situat în municipiul 
Craiova , str. Calea Unirii , nr. 16. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Costituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. 
În conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori 



   

institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in 
folosinta gratuita institutiilor de utilitate publică”.  

Totodată, conform art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia „Statul si unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din 
patrimoniul lor, in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop 
lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor 
publice”, iar potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată  „Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen 
limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa 
caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de 
utilitate publica ori serviciilor publice”.  

Dispoziţiile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 prevăd că „ Bunurile din domeniul 
public pot fi date, dupa caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a 
autoritatilor, administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes 
national, judetean sau local”, iar potrivit art. 36 alin 5 „In exercitarea atributiilor prevazute 
la alin. (2) lit. c), consiliul local: hotaraste darea in administrare, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa 
caz,precum si a serviciilor publice, iar potrivit art. 123 alin. 1 „Consiliile locale si consiliile 
judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau 
judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, 
sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu în conformitate cu Titlul I , art. 554 , 
Titlul VI , art. 858 - 861  , 866 – 868  din Codul Civil,  prevederile art. 136 alin 4 din 
Constituţie, art. 12 din Legea nr. 213/1998 şi art. 36 alin. 5 şi art. 123 din Legea nr. 
215/20001, propunem promovarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect: 

• darea în administrare către Filarmonica “Oltenia” a terenului situat Craiova str. 
Calea  Unirii nr. 16 , în suprafaţă de 1360 mp din care 994mp aferenţi 
construcţiei conform anexei la prezentul raport. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  
domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

• Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare  a 
H.G. nr. 141/2008. 
 
 

                        Director executiv,                                                                        Şef Serviciu, 
              Cons.jur.  Cristian Ionuţ  Gâlea                                            Cristina Daniela Radu 
 
 



   

 
 
                                                                                                                                             
Întocmit, 
insp. Cosmin Popescu 
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