
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT   
 
                                                                             

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea  Consiliului Local 
al Municipiului Craiova a unei părţi din suprafaţa bunului „Parcul Lunca Jiului”, 

care aparţine domeniului public al municipiului Craiova  
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de  17.01.2013; 

      Având în vedere raportul nr.5933/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a unei părţi din suprafaţa bunului „Parcul Lunca Jiului”, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova;   

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi art.858-875 din Codul Civil Titlul VI – Proprietatea Publică; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, 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 din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a terenului intravilan, situat în partea de nord a 
Parcului „Lunca Jiului” , în suprafaţă de 271600 mp., din suprafaţa totală de 
811600 mp. a bunului „Parcul Lunca Jiului”, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, înregistrat la poziţia 33 din anexa nr.2 a Hotărârii 
Guvernului nr.141/2008, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului 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, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 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.    5933  /15.01.2013 
 

                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR          

                                                                                          Lia Olguţa VASILESCU
             
                         RAPORT, 

 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al municipiului Craiova şi-a însuşit 

inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  
H.C.L nr. 173/2001.  

 Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în 
anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, 
modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.  

 Bunul “Pepinieră Dendrologică din Lunca Jiului ” se regăseşte ca parte 
componentă a bunului PARCUL LUNCA JIULUI,  proprietatea publică a municipiului 
Craiova , identificat cu suprafaţa de 540000mp la poziţia 4793 în anexa nr. 2 a Hotărârii 
de Guvern nr. 965/2002 ,respectiv cu suprafaţa de 811600 mp la poziţia  33 din anexa nr. 
2 a Hotărârii de Guvern nr. HG nr.141/2008 pentru modificarea şi completarea HG 
Nr.965/2002 ,şi se află în administrarea RAADPFL Craiova  conform HCL Nr.80/2006.  

 Prin HCL nr. 320/13.07.2009 s-a aprobat dezmembrarea suprafeţei de teren 
intavilan,proprietate publică a municipiului Craiova in suprafaţă de 540000mp din acte 
şi 534027mp din măsurători situat in str.Bucovăţ nr,124(fost Bucovăţ Parcul Lunca 
Jiului) cu numărul cadastral 22573 înscris în Cartea Funciară a municipiului  Craiova 
nr.60004 în două loturi:  

 -lotul 1-în suprafaţă de 12024mp cu număr cadastral 22573/1 
 -lotul 2-in suprafaţă de 522003mp cu număr cadastral 22573/2 
       Bunurile astfel dezmembrate sunt înregistrate în evidenţele contabile cu 

următoarele valori de inventar: 
-Parcul Lunca Jiului la  valoarea de 61438810,90 lei conf.Fişei Gestiune anexată 
-Lotul nr.1-Parcul Tineretului cu valoarea de 24839658,00 lei  conf.Fişa Mijloc Fix 

anexată. 
       Prin Hotărârea .nr 437/39.09.2009 Consiliul Local al municipiului Craiova a 

aprobat încetarea dreptului de administrare al RAADPFL Craiova asupra bunului Parcul 
Lunca Jiului pentru suprafaţa de 540000 mp cuprinsă în anexa 2 la HG965/2002 . 

    Terenul aferent bunul denumit Pepinieră Dendrologică din Lunca Jiului , ce este  
înregistrat la RAADPFL Craiova în balanţa mijloacelor fixe ,are o suprafaţă de 27,16 
hectare din acte (ca diferenţă dintre suprafaţa de 811600 mp şi suprafaţa de 540000mp ),  



aparţine domeniului public al municipiului Craiova  aşa cum figurează în evidenţa de 
cadastru de la 01.01.1990 şi la poziţia 33 din anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. HG 
nr.141/2008 pentru modificarea şi completarea HG Nr.965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Dolj precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din 
judeţul Dolj. 

 Având în vedere faptul că autoritatea publică locală intenţionează executarea unor 
lucrări de interes şi utilitate publică în cursul anului 2013, iar  în prezent pe terenul mai 
sus menţionat nu se mai realizează scopul pentru care este administrat de către 
RAADPFL Craiova , se propune preluarea terenului proprietate publică a 
municipiului Craiova identificat in anexa la prezentul raport,din administrarea 
RAADPFL Craiova  , în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
 Faţă de cele prezentate şi  in conformitate cu prevederile  Titlului VI- Proprietatea 

Publică  art. 858-875 Codul Civil cu Legea nr.7/1996 rep.privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară,modificată şi completată şi cu  prevederile   art. 36, alin. 2, lit. c, 
coroborat cu alin. 5 lit. a, cu art. 123 ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

        Preluarea terenului intravilan în suprafaţă de 271600 mp, din suprafaţa totală de  
811600 mp a bunului  Parcului Lunca Jiului proprietate publică,înregistrat  la poziţia 33 
din anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. HG nr.141/2008 pentru modificarea şi 
completarea HG Nr.965/2002 ,teren situat în partea de  nord  a Parcului Lunca Jiului şi 
identificat în Planul de Situaţie ce se constitue Anexă la prezentul raport,din 
administrarea RAADPFL Craiova în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.  şi modificarea în mod corespunzător a HCL Nr.80/2006. 

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

 
 
 
 
 
  Director executiv,        
          Adriana Cîmpeanu           
                                                                                                                      Întocmit. 
                                                                                                        Cons. Silvia Nănău          
                                                                                                                
      Avizat de legalitate, 
               Ionuţ Gâlea 
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