
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                                          PROIECT 

                                        
 
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. 
Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2012. 
          Având în vedere raportul nr.122007/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe 
care este amenajată Grădina Botanică; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, modificată şi completată; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.1  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. 
Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţi Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Universitatea din 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 EVIDENŢA DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr. 122007/21.09.2012 
 
                                                                                             SE APROBĂ 
                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                    Lia-Olguta VASILESCU 

 
 

RAPORT 
 
 

Potrivit H.G. nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor nationali de 
crestere in care se realizeaza cu prioritate investitiile din programele cu finantare 
comunitară si natională, municipiul Craiova a fost desemnat pol national de 
crestere, singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alaturi de alti 6 poli nationali, 
respectiv: Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Timisoara. 

Municipiul Craiova, prin Direcţia Proiecte, Programe de dezvoltare, Tehnică şi 
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, a 
elaborat un pachet de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru 
Polul de creştere Craiova pentru perioada de implementare 2010-2015 în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”. Acest 
pachet de proiecte conţine ca obiectiv strategic şi proiectul Reamenajare Grădina 
Botanică  cu sursă de finanţare prin  Programului Operaţional Regional din 
România - axa 1.   

Programul Operaţional Regional este finanţat în perioada 2007-2013 din 
bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii 
Europene. Contribuţia financiară a UE reprezintă 85% din cheltuielile publice.  

Axa prioritară 1 intitulată Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere (30% din bugetul alocat  Programului Operaţional 
Regional din România) sprijină dezvoltarea oraşelor în vederea creşterii calităţii 
vieţii locuitorilor şi crearea de noi locuri de muncă. 
 Grădina Botanică situată în Craiova, str. Iancu Jianu nr. 9 a fost amenajată de 
către Institutul Agronomic Craiova pe suprafaţa de teren de 23 hectare care a 
aparţinut Parcului „7 noiembrie”.    

În prezent, acest teren se află în administrarea Universităţii din Craiova, aşa 
cum este menţionat în cuprinsul H.G. nr. 141/2008 pentru modificarea si completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Dolj, precum si al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Dolj, la poziţia nr. 



746 şi 747 din anexa nr. 2 la aceasta, fiind identificată cu suprafaţa de teren de 
161550 mp. 

La depunerea cererii de finantare, reprezentantul legal al solicitantului, 
respectiv Primarul Municipiului Craiova este obligat sa semneze o declaratie de 
angajament prin care se obliga: 

 „sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/extinse, a 
bunurilor achizitionate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare sa nu 
gajeze sau sa ipotecheze bunurile construite /modernizate /extinse /achizitionate din 
finantarea nerambursabila, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului si sa asigure exploatarea si intretinerea in 
aceasta perioada.”  

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 495/29.10.2009 s-
aprobat preluarea de la Universitatea din Craiova, in administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a terenului situat in str. Iancu Jianu, nr. 9 pe care 
este amenajata Gradina Botanica. 

Directia Elaborare si implementare Proiecte, Serviciul Proiecte si Programe de 
Dezvoltare prin raportul nr. 122023/21.09.2012 a comunicat faptul ca prin Decizia 
CMC nr. 18/31.03.2011, proiectul: Amenajarea de parcuri si gradini publice in 
municipiul Craiova, cuprinzand Reamenajare Parc Romanescu, Reamenajare Gradina 
Botanica si Reamenajare Parcuri si Gradini Publice din municipiul Craiova,   a fost 
trecut in lista de rezerva, la pozitia nr. 55 astfel ca pentru perioada de programare 
2007-2013 nu mai exista alte surse de fianantare a acestui proiect. 

In ceea ce priveste finantarea proiectului in cadrul urmatoarei perioade de 
programare 2007-2014, Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare mentioneaza ca 
la acest moment nu detine informatii privind sursele de finantare pe tipuri de 
proiecte, dat fiind faptul ca nu au fost aprobate prioritatile, respectiv programele 
operationale prin intermediul carora se vor finanta proiectele prioritare la nivel 
national. 

Universitatea din Craiova, prin adresa nr. 65801/22.05.2012, solicita 
Consiliului Local al Municipiului Craiova sa dispuna anularea HCL nr. 495/2009 
si preluarea in administrare a suprafetei de teren de 118038 mp pe care este 
amenajata Gradina Botanica Craiova, teren pe care a efectuat investitii concretizate in 
construirea de sere, cabina poarta, statie de pompare si centrala termica. 

Mentionam ca pana in prezent nu s-a incheiat protocolul de predare primire 
a terenului aferent Gradinii Botanice ca urmare a refuzului tacit al Universitatii din 
Craiova, avand in vedere ca Primarul Municipiului Craiova a solicitat deseori 
incheierea acestui protocol prin adrese scrise. 

Principiul revocabilitatii apare ca un efect firesc al trasaturilor actului 
administrativ, autoritatea emitenta fiind in masura sa-si retracteze actul cand situatia 
de fapt o impune. 

Efectele juridice ale revocarii constau in aceea ca din momentul revocarii, actul 
administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat 
sau emis. 



Trebuie mentionat faptul ca revocarea unui act administrativ poate fi dispusa 
numai printr-un act cu aceeasi forta juridica, cu respectarea procedurii de emitere. Ca 
atare, pentru revocarea unei hotarari de consiliu local se impune adoptarea unei 
hotarari care sa precizeze in mod expres ca hotararea initiala isi inceteaza 
aplicabilitatea 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si  codul civil, propunem promovarea unui 
proiect de hotărâre care să aibă ca obiect: 
− Revocarea HCL nr. 495/2009  

 
 

Director executiv                                       Avizat pentru legalitate 
Adriana Cimpeanu                                    cons.jur. Mirel Bontea 
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