
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

 
            HOTĂRÂREA NR.________ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.90/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi 

a României,  a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.05.2014; 

Având în vedere raportul nr.66525/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.90/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi a 
României,  a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97;    
          În conformitate cu prevederile art.138, alin.2 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi completată;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.90/2012, în sensul diminuarii suprafeţei totale a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97, atribuit în folosinţă gratuită, către Curtea 
de Conturi a României, de la 954,2 mp,  la 477,1 mp.  

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Tribunalul 
Dolj, a spaţiului în suprafaţă totală de 477,1 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.97(129 nou), compus din spaţii parter în suprafaţa de 463 mp. şi 
cota de 1/2 din  suprafaţa de 28,2 mp., respectiv  14,1 mp., reprezentând hol 
acces. 

Art.3. Preluarea - predarea  imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se face 
prin  proces verbal  încheiat de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi 
ai  Curţii de Conturi a României -Camera de Conturi a Judeţului Dolj, ai 
Tribunalului Dolj şi ai Primăriei Municipiului Craiova . 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Camera de Conturi a 
Judeţului Dolj şi Tribunalul Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 

                INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                   PRIMAR,            SECRETAR, 
      Lia - Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 

 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  66525/07.05.2014                       
                                                                                                                 

SE APROBĂ, 
                                                                                                                    

PRIMAR, 
                                                                            

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.08.2012  al Municipiului Craiova s-a 

aprobat atribuirea cu titlu gratuit pe o perioadă de 3 ani către Curtea de Conturi a 
României,din imobilul cu regim de înălţime P+4 cu supraţa construit desfăşurată totală 
de 2351,25 mp , parterul şi etajul  1,în suprafaţă construit desfăşurată totală de 954,2 
mp  ,situat în Craiova, str.Brestei nr.97(129 nou)  astfel : parterul compus din  13 
camere, o sală de şedinţă cu suprafaţă construit desfăşurată de 463 mp şi o suprafaţă 
construită desfăşurată de 28,2 mp, reprezentând holul  de acces la parter   etajul 1 
este compus din 13 camere şi o sală de şedinţe cu suprafaţa construit desfăşurată de 
463 mp în vederea desfăşurării activităţii Camerei de Conturi a Judeţului Dolj, până la 
construirea unui sediu propriu, cu condiţia obţinerii avizului conform Ministerului 
Educaţiei ,Cercetării , Tineretului şi Sportului.  

 În evidenţa contabilă mijlocul fix cu denumirea de mai sus are numărul de 
inventar 12008119 şi valoarea (reevaluată) de 723.871,91 lei.  

 Prin adresele cu nr.28357, 28783,65551/2014 Tribunalul Dolj solicită punerea la 
dispoziţie a unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii acestuia. Solicitarea este 
justificată de faptul că în incinta actualului sediu din strada Brestei nr.12 urmează să 
se edifice o  construcţie nouă .              

  În acest sens se are în vedere corespondenţa purtată între Curtea de Conturi a 
României -Camera de Conturi a Judeţuiui Dolj ,Tribunalul  Dolj  şi Primăria 
Municipiului Craiova prin care s-a convenit  ca prima, Camera de Conturi a Judeţului 
Dolj să pună la dispoziţia  Tribunalului Dolj parterul imobilului din strada Brestei nr.129  
în care funcţionează în prezent . 

 Prin adresa nr. 534/30.04.2014 înregistrată la Curtea de Conturi a României -
Camera de Conturi a Judeţului Dolj  aceasta este de acord cu privire la  punerea la 
dispoziţie a parterului imobilului din strada Brestei nr.129 . 

 În conformitate cu art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004  autoritatea publică 
este obligată să asigure sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti. 

 Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art.124 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată cu modificarile şi 
completările ulterioare”Consiliile locale şi consiile judeţene pot da în folosinţă gratuită , 
pe termen limitat ,bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 
judeţeană , după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 
activitatea de binefacere sau de utilitate publică ori seviciilor publice ” propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 1- Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.08.2012 în sensul 
diminuarii suprafeţei totale de la 954,2 mp la 477,1 mp atribuită gratuit Curţii de 
Conturi a României situat în Craiova, str.Brestei nr.97(129 nou), 



  2-Atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani a spaţiului cu 
suprafaţa de 477,1 mp, situat la parterul imobilul din Craiova, str.Brestei nr.97(129 
nou) către Tribunalul  Dolj , compus din spaţii parter  în suprafaţa de 463 mp şi cota de 
1/2 din suprafaţa de 28,2 mp, reprezentând  hol acces. 

 3-Preluarea, predarea  imobilului prevăzut la pct.2 se face prin  proces verbal  
încheiat de către o comisie mixtă formată din reprezentanţii ai  Curţii de Conturi a 
României -Camera de Conturi a Judeţuiui Dolj, Tribunalului Dolj şi Primăria 
Municipiului Craiova . 

  
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                         SEF SERVICIU,                                                                                                                                             
      cons.jr.Cristian Ionuţ Gâlea                                               Cristina  Daniela Radu 
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