
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de 
Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 

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

Având în vedere raportul nr.58577/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de 
Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Brestei, nr.31; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată, Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi Titlului VI–Proprietatea Publică, 
art.858-870 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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Brestei, nr.31, în suprafaţă de 1503 mp, cu nr. cadastral 
208423, înscris în cartea funciară nr.208423, în două loturi de proprietate, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după 
cum urmează: 
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 477 mp.; 
b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1026 mp. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României, pentru 
Camera de Conturi a judeţului Dolj, a lotului nr.1, în suprafaţă de 477 mp., având 
valoarea de inventar de 367676 lei, situat în str. Brestei, nr.31, în vederea edificării 
construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 

Art.3.  Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1503 mp, 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, notarea dreptului de administrare, 
perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei pentru 
Camera de Conturi a judeţului Dolj. 



   

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

               Art.5.  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, modificată şi 
completată, nr.370/2010  referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 şi 
nr.206/2011 referitoare la darea în administrarea către Curtea de Conturi a 
României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31. 

               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 Economico – 
Financiară,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova şi Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a 
judeţului 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. 58577/16. 04. 2014                                   
                                                                                                              SE APROBĂ, 
                            PRIMAR, 
                            Lia Olguţa Vasilescu 
  
                                                                          RAPORT 
 
    Prin  Hotărârea nr.206/2011 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat la art 1 
dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Brestei nr 31,  în suprafaţă de 2853 mp cu număr cadastral 201427 înscris în cartea funciară 
20427 Craiova în două loturi de proprietate astfel: 
a) lotul 1 de teren  în suprafaţă de 1350 mp  
 b)lotul nr.2 de teren, în suprafaţă de 1503 mp   
iar la art.2 s-a aprobat  darea  în administrare, către Curtea de Conturi a României pentru 
Camera de Conturi a Judeţului Dolj a lotului nr. 1 în suprafaţă de 1350 mp, situat în 
str.Brestei nr.31,  în vederea edificării construcţiei cu destinaţia de  sediu  al Camerei  de Conturi 
a judeţului Dolj. 
   Prin adresa nr.57592/15.04.2014, Curtea de Conturi a Romaniei solicită darea în administrare a 
unei suprafeţe de teren de 477 mp din terenul situat în Craiova, str. Brestei nr. 31, în  completarea 
suprafeţei de 1350 mp din terenul situat în Municipiul Craiova, str.Brestei nr.31, dat în 
administrare către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj în 
conformitate cu Hotărârea nr.206/2011 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     Aşa cum se prezintă în memoriul de necesitate anexat, terenul  în suprafaţă de 477 mp  este 
necesar realizării în mod funcţional a  reţelelor,platformelor şi circulaţiilor în cadrul incintei 
obiectivului de investiţii în curs”Construire sediu Camera de Conturi a Judeţului Dolj”.Astfel, ca 
urmare a actualei  autorizaţie de construire nr.292/02.04.2013  care prevede un regim de înălţime 
S+P+2 ce a schimbat, în condiţiile indicilor urbanistici din zonă,atât forma clădirii cât şi suprafaţa 
desfăşurată a acesteia, este necesară o altă configuraţie a terenului şi o altă organizare a incintei. 
   Terenul solicitat de Curtea de Conturi a Romaniei prin adresa cu nr. 57592/15.04.2014 şi 
identificat în Planul de Amplasament şi Delimitare a Imobilului SCARA 1:500 face parte din 
lotul 2 de teren în suprafaţă de 1503 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova 
şi a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a  Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova conform H.C.L. nr.370/2010.De asemenea , are nr.cadastral 208423, şi este 
înscris în cartea funciară nr.208423 iar în evidenţa contabilă bunul are nr. de inventar 42000651 şi 
valoare de 1.158.527,00 lei conf. Fişei Mijlocului Fix anexată. 
  Cât priveşte înregistrarea în evidenţa contabilă a lotul nr.2 de teren, în suprafaţă de 1350 mp  
situat în str.Brestei nr.31,conform Fişei Mijlocului Fix anexată,bunul are nr.inventar 42000670 şi 
valoare de 673.326,00 lei.  
     În raport de  solicitarea înregistrată, se impune dezmembrarea terenului apartinand  domeniului 
public al Municipiului Craiova în suprafaţă  de 1503 mp cu nr.cadastral 208423, înscris în cartea 
funciară nr.208423 mp,  in doua loturi de proprietate, respectiv, lotul 1 de teren în suprafata de 
477 mp cu valoarea de 367.676 lei şi lotul 2 de teren în suprafata de 1026 mp ,  cu valoarea de 
790.851,00 lei conform Anexei   la prezentul raport. După dezmembrare se poate face propunerea 



   

de dare în administrare către Curtea de Conturi a Romaniei pentru  Camera de Conturi a Judeţului 
Dolj a  lotul 1 de teren în suprafata de 477 mpsituat în str.Brestei nr.31, cu modificarea 
corespunzătoare în evidenţa contabilă a mijlocului fix cu nr inventar 42000670 în sensul 
înregistrării în plus a suprafeţei de 477 mp şi cu valoarea de 367676 lei. Pentru  bunul cu nr. de 
inventar 42000651, în suprafaţă de 1503 mp,propunerea conduce la modificarea suprafeţei cu 477 
mp de la 1503 mp la 1026 mp şi modificarea valorii de inventar cu 367676 mp de la 1.158.527,00 
lei la 790.851,00 lei.  
    Curtea de Conturi a Romaniei îşi desfăşoară activitatea în teritoriu prin Camerele de Conturi 
Judeţene pentru care trebuie să se asigure spaţii de lucru necesare. 
Curtea de Conturi este o instituţie de interes public ce exercită controlul asupra modului de 
formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public 
conform art. 140 alin. 1 din Constituţia Romaniei.  
Potrivit articolul 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia 
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 şi aşa cum rezultă din reglementarea stipulată la articolul 123 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , competenţa exclusivă revenind 
autorităţii locale deliberative . 
Având în vedere ca autoritatea publica locala municipala nu dispune de resurse financiare, 
contravaloarea lucrarilor si cheltuielile necesare pentru dezmembrarea, terenului in suprafata de 
477 mp anterior mentionat şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege 
vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a judeţului Dolj. 
Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile  art.12 din Legea 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia,modificată şi completată, cu Titlul VI- 
Proprietatea Publică  art. 858-870 Noul Cod Civil, cu prevederile Legii nr.7/19996 a cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare,republicată, în temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin 5 lit.b, art. 123 
din Legea nr. 215/200, republicată,  privind administratia publica locala,   propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
  1.Dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova în 
suprafaţă totală de 1503 mp, cu număr cadastral 208423 înscris în cartea funciară nr. 
208423, situat in Craiova, str. Brestei nr. 31, în două loturi de proprietate, identificate 
conform Anexei la prezextul raport, după cum urmează: 
 a)lotul nr. 1 de teren în suprafată de 477 mp  
  b) lotul nr. 2 de teren în suprafaţă de 1026 mp 
 2. Darea in administrare, către Curtea de Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a 
judetului Dolj, a lotului nr. 1 în suprafaţă de 477 mp şi valoare de inventar de 367676 lei,  
situat în  str. Brestei nr. 31, identificat în anexa la prezentul raport, în vederea  edificarii 
construcţiei cu destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 
 3. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 1503mp, 
identificat la punctul 1 din prezentul raport,notarea  dreptului de administrare, perfectarea 
actelor notariale, şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor 
fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei  pentru Camera de Conturi a judeţului 
Dolj. 
 
   



   

 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul verbal 
de predare- primire a terenului , şi să reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului 
public,în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de   publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 
 5.Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova , nr.370/2010 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a terenului cu nr de inventar 42000651 ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  în sensul modificării suprafeţei terenului cu 
477 mp, de la 1503 mp la 1026mp ,şi modificării valorii de inventar cu 367676 lei ,de la 
1.158.527,00lei la 790.851,00 lei ,şi nr.206/2011 referitoare la  darea  în administrare, către 
Curtea de Conturi a României pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj a terenului cu nr de 
inventar 42000670 în suprafaţă de 1350 mp,în sensul modificării  suprafeţei cu 477 mp de la 
1350 mp la 1827 mp şi modificării valorii de inventar cu 367.676,00lei ,de la 673.326,00 lei la 
1.041.002,00 lei. 
 6.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, 
cons. JurCristian Ionuţ Gâlea 

            Şef Serviciu,             
                         Cristina Daniela Radu 
 

            Întocmit, 
             cons. Silvia Nănău 
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