
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

             
                   HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 
30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova, 

zona „English Park” 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 
          Având în vedere raportul nr.140086/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 
ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova, zona 
„English Park”; 

În conformitate cu prevederile cu art.22 din Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător şi art.874 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c  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 majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă   
de 30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul 
Craiova, zona „English Park”, de la 4 mp., la 5 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul-
verbal de predare-primire a diferenţei de teren prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.1 pct.d  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 87/2016. 

               Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    INIŢIATOR,         AVIZAT, 
PRIMAR,           PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 



   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
   

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                              
Nr.  140086 / 24.08.2016                                                                          
 
                                                                                                     Se aprobă,                                                                              
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                  
  
 

RAPORT 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132399/2016, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj solicită acordarea în folosinţă gratuită, conform 
Legii nr. 104/2011, pe o durată de 30 ani, a terenului în suprafaţă de 5mp, situat în 
Craiova, Zona English Park intersecţie str. A.I. Cuza cu str. C.S. Nicolaescu Plopşor, 
fiind necesară majorarea suprafeţei de teren de 4mp, menţionată la pct. d) al Art. 1 din 
HCL nr. 87/25.02.2016. 
 Această majorare a suprafeţei de teren de la 4mp la 5mp este necesară ca urmare a 
faptului că Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj precizează prin adresa nr. 
132399/2016 că pe acelaşi amplasament urmează să fie poziţionat un  Panou Informare 
Date Monitorizare a Calităţii Aerului care are dimensiuni mai mari decât cel precizat prin 
proiectul nr. 19a/1713/2005 ce a fost întocmit de către SC Procon SRL. Cu această ocazie 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj arată că acest panou va avea dimensiunile mai 
mari deoarece Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului are în implementare prevederile 
contractului subsecvent de servicii nr. 55/06.07.2015, încheiat în baza Acordului Cadru 
nr. 999/06.02.2015 privind serviciile pentru realizarea Programului privind Dezvoltarea 
şi Optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) din 
România. 
 Pentru amplasarea actualului panou de date pe terenul de 4mp, situat în Craiova, 
Zona English Park intersecţie str. A.I. Cuza cu str. C.S. Nicolaescu Plopşor, identificat în 
planşa PLAN de SITUAŢIE din cadrul proiectului nr. 19a/1713/2005 (realizat de către 
SC Procon SRL) privind Amplasare Panou Informare Date Monitorizare a Calităţii 
Aerului Craiova, Zona English Park, intersecţie str. A.I. Cuza cu str. CS Nicolaescu 
Plopşor, au fost eliberate de Primăria Municipiului Craiova următoarele documente:  
certificatul de urbanism nr. 653/15.03.2005 şi autorizaţia de construire nr. 
1057/30.06.2005.  
 Pe terenurile menţionate la Art. 1 din HCL nr. 87/25.02.2016 sunt amplasate 3 
staţii de monitorizare a calităţii aerului şi un panou de date, aparţinând Ministerului 
mediului, Apelor şi Pădurilor, administrate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj. 

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului şi panoul de date fac parte din Sistemul 
Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, fiind dotate cu 
echipamente de prelucrare, stocare şi transmitere satelitară permanentă a datelor în 
vederea informării în timp real a calităţii aerului şi au fost achiziţionate de Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în cadrul 
Programului Phare 2002/000-586.04.12.03: „Îmbunătăţirea Reţelei Naţionale de 
Monitorizare a Calităţii Aerului”, fiind în administrarea Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dolj. 



În acest fel Primarul Municipiului Craiova a îndeplinit prevederile art. 22, lit. k, 
din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător “la solicitarea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului, iau toate măsurile necesare pentru amplasarea 
punctelor fixe de măsurare şi a punctelor de măsurare indicative, astfel încât poziţionarea 
şi distribuirea lor să corespundă cerinţelor şi criteriilor de amplasare prevăzute în 
prezenta lege”.   

Atribuirea în folosinţă gratuită a celor patru terenuri menţionate mai sus, este 
reglementată la art. 874 – (1) din Codul Civil al României “Dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 
instituţiilor de utilitate publică.”  

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia, la art. 1- (1) se precizează că Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, este 
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, iar la art. 
2 – (2) se precizează că Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au statut de 
servicii publice deconcentrate. 

Astfel am arătat că în vederea atribuirii în folosinţă gratuită şi a terenului în 
suprafaţă de 4mp au fost parcuse toate prevederile legale. 

Ca urmare a solicitării de majorare a terenului de la 4mp la 5mp, a fost eliberat 
Certficatul de Urbanism nr. 1529/24.08.2016 în scopul: informare urbanistică în vederea 
atribuirii în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a terenului 
aferent investiţiei – modernizare panou extern de informare a publicului cu date de 
calitate a aerului. 

Acest certificat de urbanism se referă la terenul în suprafaţă de 5mp, care 
precizează la pct. 1. REGIMUL JURIDIC că acest teren aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
conform HCL nr. 147/1999 - Anexa nr. 2, la poziţia 4797 şi în HG nr. 141/2008 – Anexa 
nr. 2, la poziţia 611. 

La pct. 3 REGIMUL TEHNIC din acest certificat de urbanism se arată că 
amplasamentul terenului este situat în zona centrală şi istorică – Grădina English Parc, şi 
ca atare se precizează utilizările admise şi interzise în acestă zonă. Se mai arată că pentru 
orice intervenţie în zonă se vor respecta condiţiile precizate în avizul de la Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Dolj, inclusiv a deţinătorilor de utilităţi din zonă şi cu 
respectarea condiţiilor precizate în acestea. 

Se mai arată că acest certificat de urbanism nr. 1529/24.08.2016 poate fi utilizat în 
scopul declarat: scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării 
solicitantului. 

La pct 5 din acest certificat de urbanism CEREREA DE EMITERE A 
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE se precizează că aceasta va fi 
însoţită de următoarele documente: 

a) Certificatul de urbanism 
b) Dovada titlului asupra imobilului teren şi/sau construcţii, sau, după caz, 

extrasul de plan cadastral la zi şi extrasul de carte funciară de informare 
actualizat la zi 

c) Documentaţia tehnică – DT 
d) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism 
e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului 
f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România 
g) Documente de plată  



Ca urmare a celor prezentate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj va iniţia, în 
cel mai scurt teremen, demersurile de obţinere a certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire, autoritatea publică locală înţelegând caracterul urgent de 
atribuire în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 5mp, menţionat în certificatul de 
urbanism pentru informare nr. 1529/24.08.2016, în vederea utilizării fondurilor bugetare 
alocate acestui scop: înlocuirea actualului panou cu un nou panou extern de informare a 
publicului cu date de calitate a aerului.    

Potrivit art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 
cu modificările şi completăriele ulterioare “Consiliile locale şi consiliile 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 activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.” 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 22, lit. k, din Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, cu  art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 
36, alin. 2, lit.c, şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat aprobat hotărârea nr. 87/25.02.2016. 

Având în vedere solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din adresa nr. 
132399/2016, că pe acelaşi amplasament urmează să fie poziţionat un  Panou Informare 
Date Monitorizare a Calităţii Aerului care are dimensiuni mai mari decât cel precizat prin 
proiectul nr. 19a/1713/2005 ce a fost întocmit de către SC Procon SRL, autoritatea locală 
municipală va analiza prezentul raport de specialitate întocmit în vederea  modificării pct. 
d) al Art. 1 din HCL nr. 87/25.02.2016, astfel încât să fie majorată suprafaţa de teren de 
la 4mp la 5mp. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 22, lit. k, din Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, cu  art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 
36, alin. 2, lit.c, şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem: 

1.  Se aprobă majorarea suprafeţei de teren atribuit în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 30 ani, către către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj situat în 
Craiova, Zona „English Park” , de la 4 mp la 5 mp. 

2.  Pe data adoptării prezentei se modifică în mod corespunzător art.1 pct.d , din 
H.C.L. nr. 87/25.02.2016 

3.  Se împuterniceste Primarul Municipiului Craiova să încheie si să semneze 
procesul-verbal de predare primire a diferentei de teren prevazute la pct.1 din 
prezentul raport. 

 
 

Director Executiv,                                                                         
               Ionuţ Gâlea                                                                       
 

                                                                                           Avizat pentru legalitate, 
                                                                                          cons. jur. Cruceru Isabela 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 PROIECT 

             
                   HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 
30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova, 

zona „English Park” 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 
          Având în vedere raportul nr.140086/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 
ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova, zona 
„English Park”; 

În conformitate cu prevederile cu art.22 din Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător şi art.874 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c  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 majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă   
de 30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul 
Craiova, zona „English Park”, de la 4 mp., la 5 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul-
verbal de predare-primire a diferenţei de teren prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.1 pct.d  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 87/2016. 

               Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    INIŢIATOR,         AVIZAT, 
PRIMAR,           PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 



   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
   

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                              
Nr.  140086 / 24.08.2016                                                                          
 
                                                                                                     Se aprobă,                                                                              
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                  
  
 

RAPORT 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132399/2016, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj solicită acordarea în folosinţă gratuită, conform 
Legii nr. 104/2011, pe o durată de 30 ani, a terenului în suprafaţă de 5mp, situat în 
Craiova, Zona English Park intersecţie str. A.I. Cuza cu str. C.S. Nicolaescu Plopşor, 
fiind necesară majorarea suprafeţei de teren de 4mp, menţionată la pct. d) al Art. 1 din 
HCL nr. 87/25.02.2016. 
 Această majorare a suprafeţei de teren de la 4mp la 5mp este necesară ca urmare a 
faptului că Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj precizează prin adresa nr. 
132399/2016 că pe acelaşi amplasament urmează să fie poziţionat un  Panou Informare 
Date Monitorizare a Calităţii Aerului care are dimensiuni mai mari decât cel precizat prin 
proiectul nr. 19a/1713/2005 ce a fost întocmit de către SC Procon SRL. Cu această ocazie 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj arată că acest panou va avea dimensiunile mai 
mari deoarece Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului are în implementare prevederile 
contractului subsecvent de servicii nr. 55/06.07.2015, încheiat în baza Acordului Cadru 
nr. 999/06.02.2015 privind serviciile pentru realizarea Programului privind Dezvoltarea 
şi Optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) din 
România. 
 Pentru amplasarea actualului panou de date pe terenul de 4mp, situat în Craiova, 
Zona English Park intersecţie str. A.I. Cuza cu str. C.S. Nicolaescu Plopşor, identificat în 
planşa PLAN de SITUAŢIE din cadrul proiectului nr. 19a/1713/2005 (realizat de către 
SC Procon SRL) privind Amplasare Panou Informare Date Monitorizare a Calităţii 
Aerului Craiova, Zona English Park, intersecţie str. A.I. Cuza cu str. CS Nicolaescu 
Plopşor, au fost eliberate de Primăria Municipiului Craiova următoarele documente:  
certificatul de urbanism nr. 653/15.03.2005 şi autorizaţia de construire nr. 
1057/30.06.2005.  
 Pe terenurile menţionate la Art. 1 din HCL nr. 87/25.02.2016 sunt amplasate 3 
staţii de monitorizare a calităţii aerului şi un panou de date, aparţinând Ministerului 
mediului, Apelor şi Pădurilor, administrate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj. 

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului şi panoul de date fac parte din Sistemul 
Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, fiind dotate cu 
echipamente de prelucrare, stocare şi transmitere satelitară permanentă a datelor în 
vederea informării în timp real a calităţii aerului şi au fost achiziţionate de Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în cadrul 
Programului Phare 2002/000-586.04.12.03: „Îmbunătăţirea Reţelei Naţionale de 
Monitorizare a Calităţii Aerului”, fiind în administrarea Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dolj. 



În acest fel Primarul Municipiului Craiova a îndeplinit prevederile art. 22, lit. k, 
din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător “la solicitarea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului, iau toate măsurile necesare pentru amplasarea 
punctelor fixe de măsurare şi a punctelor de măsurare indicative, astfel încât poziţionarea 
şi distribuirea lor să corespundă cerinţelor şi criteriilor de amplasare prevăzute în 
prezenta lege”.   

Atribuirea în folosinţă gratuită a celor patru terenuri menţionate mai sus, este 
reglementată la art. 874 – (1) din Codul Civil al României “Dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 
instituţiilor de utilitate publică.”  

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia, la art. 1- (1) se precizează că Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, este 
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, iar la art. 
2 – (2) se precizează că Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au statut de 
servicii publice deconcentrate. 

Astfel am arătat că în vederea atribuirii în folosinţă gratuită şi a terenului în 
suprafaţă de 4mp au fost parcuse toate prevederile legale. 

Ca urmare a solicitării de majorare a terenului de la 4mp la 5mp, a fost eliberat 
Certficatul de Urbanism nr. 1529/24.08.2016 în scopul: informare urbanistică în vederea 
atribuirii în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a terenului 
aferent investiţiei – modernizare panou extern de informare a publicului cu date de 
calitate a aerului. 

Acest certificat de urbanism se referă la terenul în suprafaţă de 5mp, care 
precizează la pct. 1. REGIMUL JURIDIC că acest teren aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
conform HCL nr. 147/1999 - Anexa nr. 2, la poziţia 4797 şi în HG nr. 141/2008 – Anexa 
nr. 2, la poziţia 611. 

La pct. 3 REGIMUL TEHNIC din acest certificat de urbanism se arată că 
amplasamentul terenului este situat în zona centrală şi istorică – Grădina English Parc, şi 
ca atare se precizează utilizările admise şi interzise în acestă zonă. Se mai arată că pentru 
orice intervenţie în zonă se vor respecta condiţiile precizate în avizul de la Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Dolj, inclusiv a deţinătorilor de utilităţi din zonă şi cu 
respectarea condiţiilor precizate în acestea. 

Se mai arată că acest certificat de urbanism nr. 1529/24.08.2016 poate fi utilizat în 
scopul declarat: scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării 
solicitantului. 

La pct 5 din acest certificat de urbanism CEREREA DE EMITERE A 
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE se precizează că aceasta va fi 
însoţită de următoarele documente: 

a) Certificatul de urbanism 
b) Dovada titlului asupra imobilului teren şi/sau construcţii, sau, după caz, 

extrasul de plan cadastral la zi şi extrasul de carte funciară de informare 
actualizat la zi 

c) Documentaţia tehnică – DT 
d) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism 
e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului 
f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România 
g) Documente de plată  



Ca urmare a celor prezentate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj va iniţia, în 
cel mai scurt teremen, demersurile de obţinere a certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire, autoritatea publică locală înţelegând caracterul urgent de 
atribuire în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 5mp, menţionat în certificatul de 
urbanism pentru informare nr. 1529/24.08.2016, în vederea utilizării fondurilor bugetare 
alocate acestui scop: înlocuirea actualului panou cu un nou panou extern de informare a 
publicului cu date de calitate a aerului.    

Potrivit art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 
cu modificările şi completăriele ulterioare “Consiliile locale şi consiliile 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 activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.” 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 22, lit. k, din Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, cu  art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 
36, alin. 2, lit.c, şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat aprobat hotărârea nr. 87/25.02.2016. 

Având în vedere solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din adresa nr. 
132399/2016, că pe acelaşi amplasament urmează să fie poziţionat un  Panou Informare 
Date Monitorizare a Calităţii Aerului care are dimensiuni mai mari decât cel precizat prin 
proiectul nr. 19a/1713/2005 ce a fost întocmit de către SC Procon SRL, autoritatea locală 
municipală va analiza prezentul raport de specialitate întocmit în vederea  modificării pct. 
d) al Art. 1 din HCL nr. 87/25.02.2016, astfel încât să fie majorată suprafaţa de teren de 
la 4mp la 5mp. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 22, lit. k, din Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, cu  art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 
36, alin. 2, lit.c, şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem: 

1.  Se aprobă majorarea suprafeţei de teren atribuit în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 30 ani, către către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj situat în 
Craiova, Zona „English Park” , de la 4 mp la 5 mp. 

2.  Pe data adoptării prezentei se modifică în mod corespunzător art.1 pct.d , din 
H.C.L. nr. 87/25.02.2016 

3.  Se împuterniceste Primarul Municipiului Craiova să încheie si să semneze 
procesul-verbal de predare primire a diferentei de teren prevazute la pct.1 din 
prezentul raport. 

 
 

Director Executiv,                                                                         
               Ionuţ Gâlea                                                                       
 

                                                                                           Avizat pentru legalitate, 
                                                                                          cons. jur. Cruceru Isabela 
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