
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                             

 
                                                                                                               PROIECT  

 
 

HOTĂRÂREA  NR._____ 
privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul 

Craiova, str.Parcul Libertăţii 1848, nr.17B 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2013; 

Având în vedere raportul nr.60628/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în 
municipiul Craiova, str.Parcul Libertăţii 1848, nr.17B;  

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.7/1996, republicată, privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară şi art.3 din Ordinul Ministerului Sănătăţii 
nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de 
viaţă al populaţiei, modificat şi completat; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi d coroborat cu alin.6 pct.14, art.121 alin.3, 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 acceptă donaţia făcută de Gane Tiberiu şi Gane Rodica, către municipiul 
Craiova, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str.Parcul 
Libertăţii 1484, nr.17B, în suprafaţă de 36 mp., având număr cadastral 207189, 
înscris în cartea funciară nr.201009 UAT Craiova şi a platformei gospodăreşti 
construită pe acest teren, identificate conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă includerea în domeniul public de interes local al municipiului 
Craiova, a imobilului (teren şi construcţie) identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, pentru efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea 
transferului dreptului de proprietate.  

Art.4.  Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului şi cele privind îndeplinirea 
formalităţilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către donatori. 



Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică, prin completare, Hotărârea Consiliului 
        Local al Municipiului Craiova nr.147/1999. 

Art.6.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
        intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

            Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Gane Tiberiu şi Gane Rodica 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. 60628/12.04.2013 

                   SE APROBĂ, 

                                                                                                                               PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu                   

                                                                                                                      
                                                               

RAPORT 
 
                   Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 20549/2013 şi nr. 
39378/2013, Gane Tiberiu şi Gane Rodica îşi manifestă intenţia de a dona către autorităţile publice 
locale municipale un teren în suprafaţă de 36mp şi o platformă gospodărească construită pe acest teren. 

Terenul în suprafaţă de 36mp, cu nr. cadastral 207189, intabulat în cartea funciară nr. 
201009 Craiova (nr. cadastral vechi 23725 şi nr. carte funciară vechi 64908), este situat în Craiova, str. 
Parcul Câmpul Libertăţii 1848, nr. 17B, judeţul Dolj (fost str. Leonte Filipescu, nr. 21), Lot 1. 

Terenul în suprafaţă de 36mp a rezultat prin dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 
408mp, care este proprietatea soţilor Gane Tiberiu şi Gane Rodica, conform actului de vânzare-
cumpărare autentificat cu nr. 638/18.03.2011 la BNP asociaţi Dana Tomiţă şi Sebastian Tomiţă. Actul 
de dezmembrare a fost autentificat la BNP asociaţi Dana Tomiţă şi Sebastian Tomiţă. 

Pentru acest teren a fost eliberat de Primăria Municipiului Craiova certificatul de 
nomenclatură stradală nr. 3088/23.08.2011. 

Pe terenul în suprafaţă de 36mp a fost construită o platformă de gunoi şi s-a realizat 
împrejmuirea acesteia conform autorizaţiei de construire nr. 1425/20.12.2011, eliberată de Primăria 
Municipiului Craiova. 

Această construcţie a fost finalizată şi s-a încheiat Procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 19232/04.03.2013. 

Pentru acceptarea donaţiei acestei construcţii a fost solicitat punctul de vedere al 
compartimentului de specialitate Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate 
Publică, care prin adresa nr. 20549/26.02.2013 a precizat „suntem de acord cu această lucrare 
deoarece în actualele condiţii se respectă toate condiţiile conform legii” . 

Această platformă gospodărească va deservi Asociaţia nr. 3 Cl. Bucureşti-blocuri MFA, 
fiind îndeplinită condiţia de îndepărtare cu minim 5m faţă de cea mai apropiată ferestră a blocurilor şi 
locuinţelor din jur, conform adresei nr. 2545/2011 a S.C. Salubritate S.R.L.  şi conform prevederilor 
art. 3 lit. a din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Având în vedere: 
I - Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, ce precizează la 
Art.3. „La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi 

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare; 
 a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului 

menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul 
clădirii); suprafaţa de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de 
producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomandă proiectarea şi amenajarea 
de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafete de teren cu alte destinaţii (spaţii verzi 
etc.) şi care pot genera uşor disconfort si insalubritate; platformele se vor amenaja la distanţe de 
minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinţe şi pot fi cuplate cu instalaţii 
pentru bătut covoare; 



II - Prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ce precizează la: 

-art. 36 alin (2) lit c şi lit d:  „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului;  

       d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;”  
-art. 36 alin. (6) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
 a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
       14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;” 
-art. 121. - 3) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea 

consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau 
judeţeni, după caz,îin funcţie.   

 (1) „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public 
sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 
instituţiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.”,  

III - Prevederile din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ce precizează la: 

-art. 10. - (2) „Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, după caz, prin 
hotarare a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.”,  

Propunem spre aprobare Consiliului Local: 
- acceptarea donaţiei făcută de Gane Tiberiu şi Gane Rodica, către Municipiul 

Craiova, având ca obiect terenul situat în Craiova, str. Parcul Libertăţii 1848, nr. 17B, în 
suprafaţă de 36mp, , având nr. cadastral 207189, înscris în cartea funciară nr. 201009 UAT 
Craiova şi a platformei gospodăreşti construite pe acest teren, identificate conform Anexei la 
prezentul raport; 

- aprobarea includerii în domeniul public de interes local al Municipiului Craiova, a 
imobilului (teren şi construcţie) identificat în anexa la prezentul raport; 

- se împuterniceşte Primarului municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru efectuarea 
procedurilor prevăzute de lege în vederea transferului dreptului de proprietate; 

- cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului şi cele privind formalităţile de 
publicitate imobiliară vor fi suportate de către donatori; 

- modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
şi luarea măsurilor pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului 
Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008.  

 
 

    Director Executiv,                                                                                                Întocmit, 
   Adriana Cîmpeanu                                                                                        cons. Stelian Marta 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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