
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

                                                                             
                                                 HOTĂRÂREA NR._____ 

privind preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12 

 
 

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

      Având în vedere raportul nr.58162/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12;   

      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 preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei, a terenului în suprafaţă de 1087 mp., situat în str.Nicolaescu Plopşor, 
nr.12, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 15 ani, în 
vederea realizării obiectivului „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al 
Municipiului Craiova”. 

  Art.2.Predarea-primirea terenului se face în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
folosinţă gratuită a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Olteniei – 
Arhiepiscopia Craiovei  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.58162/15.04.2014 

 
          SE APROBĂ,                                                                              

                              PRIMAR 
  

                                                       Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 
                                                          RAPORT  
 
 

 Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbana”, sub-domeniul „Poli de creştere”,  cuprinde şi categoria de operaţiuni reabilitarea infrastructurii 
urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban.  
 Obiectivul general al proiectului „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului 
Craiova”  constă în îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Craiovei care 
să asigure atât conservarea si perpetuarea moştenirii cultural-istorice si arhitecturale a oraşului, cat si 
creşterea calităţii vieţii şi atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate 
in tranzit pe teritoriul oraşului. 
 Obiectivele specifice, ce vor fi atinse prin activităţile si lucrările propuse in cadrul proiectului, 
sunt: 
• Îmbunătăţirea infrastructurii urbane in curs de degradare din Centrul istoric al polului de 

creştere prin modernizarea a 23.230 mp spatii publice urbane (străzi, trotuare) si amenajarea a 
1.254 mp spatii verzi; 

• Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban 
adecvat; 

• Creşterea siguranţei publice în cadrul Centrului istoric al municipiului Craiova prin 
amplasarea a 42 camere video de supraveghere în zonă. 
       Proiectul de faţă vizează construirea unei zone centrale administrative revitalizate, care să 

decongestioneze actualul centru istoric de afluxul de persoane şi vehicule spre sediile autorităţilor şi 
altor instituţii publice şi private din zonă, ce generează flux ridicat de public. De asemenea, prin proiect 
se asigură iluminatul zonei, mobilierul urban, tratarea străzilor, scuarurilor si piaţetelor, elemente de 
publicitate urbana si informaţii, grupuri sanitare publice, reabilitarea si rezolvarea utilităţilor (apa, 
canalizare, electricitate, gaze, telecomunicaţii) cat si modul de integrare al acestora in ansamblul 
arhitectural al zonei. 
           Astfel, zona este delimitată astfel: Nord: Str. A.I.Cuza (până la limita acesteia), 
Sud:Str.M.Kogălniceanu şi str. Eugeniu Carada(până la limita acestora)Est:Str. Arieş(până 
 la zona pasajului subteran) Vest:Str. Nicolaescu Plopşor (inclusiv zona acesteia). 
           În perimetrul zonei sunt cuprinse străzile: Lipscani, România Muncitoare, Theodor Aman, 
Traian Demetrescu, Romain Rolland, Olteţ, Dreptăţii, Panait Moşoiu, str. Fraţii Buzeşti, str. Nicolaescu 
Plopşor.  
           Pe strada Nicolaescu Plopşor la nr.12 în jurul Bisericii ,,Sf. Ilie,, se găseşte suprafaţa de 1087 mp 
teren. 
 În vederea realizării lucrărilor  privind îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric al 
Municipiului Craiovei, prin adresa nr.53004/04.04.2014 Direcţia Patrimoniu  s-a adresat Arhiepiscopiei 
Craiova – Mitropolia Olteniei cu solicitarea ca acest teren să ne fie transmis în folosinţă gratuită pentru o 
perioadă de 15 ani, iar Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei craiova a aprobat acest lucru. 



      
 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile   art. 36, alin 2 , lit. c şi art. 45 alin 3 din 
Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
•   Preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei, a 
terenului în suprafaţă de 1087 m.p., situat în str. Nicolaescu Plopşor nr.12, în 
vederea realizării obiectivului „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al 
Municipiului Craiova” identificat conform anexei la prezentul raport. 

 
• Predarea-primirea terenului se va face în termen de cel mult 30 de zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 
 

 
• Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova cu semnarea 

contractului de dare în folosinţă gratuită a bunului . 
 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                                           SEF SERVICIU 

          cons. jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                Cristina Daniela Radu 
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