
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

         HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.232/2010 referitoare la darea în administarea Consiliului Judeţean Dolj a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 

53, Parcela 575 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.92677/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2010 
referitoare la darea în administarea Consiliului Judeţean Dolj a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I  art.554 şi Titlul VI art..858-
861, art.866-870 din Codul Civil; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.a, art.123, alin.1, art.61, alin.2 
şi  art.115, alin.1, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.232/2010, după cum urmează: 
             „Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr.1, 

identificat la art.1, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii “Staţie de 
sortare şi de compostare” în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Dolj, conform planului de amplasament şi delimitare care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2010. 

Art.3. 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. 92677/25 .06.2010 

                                                                                                                 SE APROBĂ 
                                                                                                                  PRIMAR 
                                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

     
 

RAPORT 
 
Consiliul Judetean Dolj are în derulare proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj”, în cadrul Programului Operational Sectorial  Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de 
Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor si extinderea infrastructurii 
de management a deşeurilor” in vederea promovarii şi implementarii pentru toate cele 111 unitati 
administrativ teritoriale din DOLJ a unor programe de înfiinţare, organizare, eficientizare şi dezvoltare a 
serviciilor de gestionare a deşeurilor, asigurarii furnizării/prestării pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale din judet a serviciilor de gestionare a deşeurilor, în condiţii de eficienţă şi eficacitate si întăririi 
capabilităţii tehnico-economice şi îmbunătăţirea performanţelor operaţionale, funcţionale şi financiare ale 
operatorului/operatorilor serviciilor de gestionare a deşeurilor. 

În cadrul acestui proiect o prioritate o reprezintă construirea în municipiul Craiova, în primă 
etapă de implementare a sistemului, a unei staţii de sortare a materialelor reciclabile colectate de pe raza 
judeţului Dolj  şi a unei staţii de compostare, în vederea compostării fracţiei biodegradabile din 
municipiul Craiova, iar în etapa a doua de implementare a sistemului, se va avea în vedere preluarea 
alături de cele menţionate anterior şi a deşeurilor verzi din parcuri şi grădini din celelalte oraşe, comune şi 
municipii de pe raza întregului judeţ. 
 Întrucat numai Consiliul Judetean Dolj poate avea calitatea de Aplicant in cadrul acestei Axe Prioritare si 
avand in vedere conditia impusa prin acelasi Ghid al Solicitantului de a exista o  autoritate care sa 
implementeze unitar proiectul a fost necesară şi existenţa unui drept de administrare unitar al 
Consiliului Judetean Dolj asupra terenurilor pe care se realizeaza investitiile (statii de transfer, statii de 
sortare si compostare). 

Pentru constuctia acestor investitii este vizată o suprafata de 5 ha din suprafaţa totală de 49,38 
ha în T 53 parcela 575, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Craiova, fiind pus la dispozitia 
ECOSUD SRL în baza contractului de asociere nr.17/2002 pentru constuctia actualului depozit de 
deseuri.În acest sens prin Hotărârea nr 232/2010  Consiliului Local al municipiului Craiova a aprobat 
dezmembrarea suprafeţei de teren de 49,38 ha situată în Craiova, Tarlaua 53, Parcela 575, înscrisă 
în cartea funciară nr. 22562, cu numărul cadastral 13025, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în două loturi: lotul 1 în suprafaţă de 5 ha şi lotul 2 în suprafaţă de 44,38 ha, 
identificate  conform anexei  la hotărâre,iar la art.2,darea în administrarea Consiliului Judeţean 
Dolj a lotului nr. 1, în suprafaţă de 5 ha, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii „Staţie 
de sortare si de compostare”  

Ulterior , prin Hotărârea nr 282/2010 a  Consiliului Local al municipiului Craiova, a fost 
modificat art.2 din Hotărârea nr.232/2010 cu următorul conţinut:,,Se aprobă darea în 
administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr. 1 identificat prin anexă, în suprafaţă de 5 ha, 
exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii „Staţie de sortare si de compostare” în cadrul 
proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”  

Prin adresa inregistrata la Primaria Craiova sub nr. 182593/2014, Consiliul Judetean Dolj 
precizează faptul că în baza actelor puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Craiova, a fost lansată 
licitaţia ce are ca obiect ,,Proiectare şi execuţie lucrări pentru construirea unei staţii de sortare şi a unei 
staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile la Mofleni. Cu ocazia vizitei preliminaree celei efectuate 
de potenţialii ofertanţi,s-a constatat că terenul nu are aceeaşi delimitate, suprafaţă şi formă ca cea 
specificată în  Hotărârea  nr 282/2010 şi identificat conform Anexei şi cea luată în considerare pentru 



 

proiectarea staţiilor. De asemenea,se mai precizează faptul că situaţia constatată trebuie remediată de 
urgenţă ,în caz contrar putându-se periclita licitaţia demarată şi chiar implementarea proiectului ,,Sistem 
de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”la termenele şi parametrii stabiliţi prin Aplicaţia 
de Finanţare. Construirea celulelor C4,C5,C6 de depozitare a deşeurilor solide urbane şi industriale 
asimilabile, Mofleni T.53,P.575 a fost autorizată prin Autorizaţia nr.1001/2010 ca urmare a cererii 
adresate de Consiliului Local al Municipiului Craiova şi SC ECO SUD SRL. 

În raport de cele expuse,propunerea actuală priveşte   menţinerea suprafeţei de 5 ha date în 
administrare către Consiliul Judetean Dolj dar cu modificarea   trasarii conform coordonatelor  din Anexa 
la prezentul raport ,cât şi introducerea modificării art.2 din Hotărârea nr.282/2010 în cuprinsul hotărârii 
supusă spre dezbatere şi aprobare şi pe cale de consecinţă încetarea efectelor HCL nr.282/2010. 

Fata de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998 privind 
Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare , cu Titlul I, 
art.554 şi Titlul VI art.858-art.861,866-870 din Noul Cod Civil, cu prevederile Legii nr.7/1996 
republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi în temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 
5 lit. a, art. 123 alin1 din Legea nr. 215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, republicată, 
propunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 
1. modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2010, 

după cum urmează: 
             ,, Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr. 1 identificat la art.1, 

exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii „Staţie de sortare si de compostare” în cadrul 
proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, conform planului de 
amplasament şi delimitare, anexa la prezentul raport. 

 
2. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 282/2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv,                                                                                                                                                                
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                       Şef Serviciu, 
                                                                                                                    Cristina Daniela Radu                 

 
 
 
 
 
 

                                                                        Întocmit 
                                                                                    Cons.Silvia Nănău 
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