
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a bunului „Drum 
de Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 

69 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 

Având în vedere raportul nr.54694/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a bunului „Drum de 
Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69; 

 În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlului I, art.554, Titlului 
VI – Proprietatea Publică, art.858-870 din Codul Civil şi Legii nr.7/1996, republicată, 
privind cadastrul şi publicitate imobiliară; 

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 darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunului „Drum de 

Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69, 
prevăzut la poziţia 439 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.151/2014, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

               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, modificată şi 
completată şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014. 

                Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008 şi a procedurilor legale de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj 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. 54694 / 08.04. 2014                                                                                                    
                           SE APROBĂ, 
                                                                                                  PRIMAR                                      

                                  LIA OLGUŢA VASILESCU   
                                                                                                       

              RAPORT 
 

  În baza adresei Consiliului Judeţean Dolj înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 31802/2014 referitoare la Proiectul “Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Dolj” în cadrul POS Mediu , Axa Prioritară 2 , Domeniul masjor de 
Intervenţie 1 “Dezvoltarea sistemelor  integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor “ prin care pentru realizarea  şi 
deservirea staţiei de sortare şi compostare de la Craiova -  Mofleni , s- a dispus  
măsurarea de către Serviciul Patrimoniu a Drumului de Exploatare 684 situat în Tarlaua 
69 , drum ce deserveşte Groapa Ecologică şi introducerea în domeniului public al 
municipiului Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/27.03.2014 , 
anexa 1, poz. 439, Drumul de Exploatare 684 situat în Tarlaua 69 , a fost introdus în 
domeniul public al Municipiului Craiova . 

 Potrivit Ghidului Solicitantului toate terenurile pe care se vor realiza investiţii 
trebuie să facă parte din domeniul public al unităţilor teritorial administrative iar 
Beneficiarul Consiliul Judeţean trebuie să deţină un drept de administrare asupra 
acestora prin urmare este necesată transmiterea în administrare către  Consiliul 
Judeţean Dolj a  bunului reprezentând Drumul de Exploatare 684 situat în Tarlaua 
69 conform  în anexa la prezentul raport. 

 În conformitate cu art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia , modificată şi completată “Bunurile din domeniul public pot 
fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor, 
administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes national, 
judetean sau local”. 

De asemenea potrivit Art. 123. - (1) Consiliile locale hotarasc ca bunurile ce 
apartin domeniului public sau privat, de interes local, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 
213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată, cu 
Titlul I , art. 554 , Titlul  VI- Proprietatea Publică  art. 858 – 870 , din noul Cod Civil, 
Legea nr.7/1996 republicată privind cadastru şi publicitatii imobiliare  , art. 36, alin 2 , 
lit. c , coroborat cu alin. 5 lit.a,  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 1.Darea în administrare  către Consiliul Judeţean Dolj a bunului proprietate 
publică a municipiului  Craiova cu denumirea Drum de Exploatare 684 situat în 



 

Tarlaua 69, conform  anexei  la prezentul raport, identificat în inventarul 
domeniului public al municipiului Craiova la poziţia 439, anexa nr.1 a 
H.C.L.151/2014. 

 
 2.Predarea – primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va face prin proces 

verbal de predare primire încheiat între părţi  în termen de 30 de zile de la 
aprobarea prezentului raport. 

 
        3.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 cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.151/2014. 

 
 4.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale 

prin intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare  a  
H.G. nr. 141/2008. referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova, şi pentru realizarea procedurii legale de 
publicitate imobiliară prevăzute prin Legea nr.7/1996. 

 
 

 
 
         DIRECTOR EXECUTIV,                                          SEF SERVICIU, 

          cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                            Cristina Daniela Radu 
 
 
 
 
                                                                                         Întocmit, 
                Insp.Cosmin Popescu 
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