
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                       PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind punerea la dispoziţie a unui teren aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str.Filantropia, nr.4, aflat în administrarea 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în vederea implementării 

proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 
spitalicească” 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.05.2014; 

Având în vedere raportul nr.68228/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 
punerea la dispoziţie a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Filantropia, nr.4, aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, în vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”; 

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 punerea la dispoziţie a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 150 mp., situat în str.Filantropia, nr.4, 
identificat la poziţia 3699 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008, 
aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în 
vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 
rezultate din activitatea spitalicească”, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” 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. 68228/ 08.05.2014 
                                                                                                                        
                                     SE APROBĂ, 

                                                                                                              PRIMAR                                                                                       
                                LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              

    
                                   RAPORT, 
 În luna decembrie 2013, Ministerul Sănătăţii a depus cererea de de finanţare pentru proiectul 
„Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească „în vederea 
obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Progranul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.  
 Obiectivul acestui proiect este reprezentat de : 

- Dotarea spitalelor cu instalaţiide neutralizare pentru deşeurile medicale;  
- Impunerea ca soluţie de eliminare a deşeurilor periculoase din spitale a metodei de neutralizare prin 

metode acceptate la nivel UE , cu impact minim asupra mediului. 
     Finanţarea proiectului se va realiza astfel: 

- 82,44% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului , finanţare nerambursabilă reprezentând 
contribuţia UE; 

- 17,56% din  costurile eligibile , contribuţia de la bugetul de stat asigurată de Ministerul Sănătăţii. 
Prin adresa nr. 710/08.01.2014, Ministerul Sănătăţii a transmis lista unităţilor sanitare sanitare 

care vor primi echipamente în cadrul proiectului menţionat mai sus , între care se regăseşte şi  Spitalul 
Clinic „Filantropia” aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Pentru completarea aplicaţiei de finanţare Ministerul Sănătăţii prin adresa nr. 7091/04.02.2014, 
înregistrată la Registratura Serviciului Management Spitale Cabinete Medicale şi Craşe din Municipiul 
Craiova sub nr. 846/06.02.2014, solicită beneficiarului să pună la dispoziţia proiectului  terenul / 
construcţia necesară amplasării  instalaţiilor , respectiv emiterii unei hotărâri a consiliului local care să 
facă dovada că acest teren se află în proprietatea publică a Municipiului şi este pus la dispoziţia 
proiectului.  

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a analizat cerinţele de amplasare şi instalare a 
echipamentelor medicale şi a identificat  amplasamentul teren în suprafaţă 150 mp şi a solicitat punerea 
la dispoziţia proiectului privind „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din 
activitatea spitalicească” a terenului situat Craiova str. Filantropia nr.4 , conform  anexei  la prezentul 
raport. 

Având în vedere că acest teren aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform  
Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 , anexa 2 , poziţia 3699 propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din 
activitatea spitalicească” a terenului  aferent amplasării instalaţiilor de neutralizare pentru deşeuri 
medicale.  

În conformitate cu art. 36 , art. 45 alin 1, art. 115 alin. 1. lit.b  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Punerea la dispoziţie a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în municipiul Craiova, 
str. Filantropia nr. 4, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia, identificat în anexa 2 poziţia 3699 din H.G. 141/2008 în 
vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din 
activitatea spitalicească”, conform  anexei  la prezentul raport.  
   
              DIRECTOR EXECUTIV           ŞEF SERVICIU 
    Cristian Ionuţ Gâlea                                  Cristina Daniela Radu 
 
  
            Întocmit, 
         Insp.Cosmin Popescu                                                                                     
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