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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

PROIECT   
                                          

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a 

terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
20.09.2012. 
         Având în vedere raportul nr.118007/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 şi art.61 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova 
a terenului în suprafaţă de 738 mp. din acte şi 698 mp din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare, Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.217/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Spania, nr.35 A, 
în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală şi pe cale 
de consecinţă a contractului de concesiune nr.355/01.06.2012 încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Cardiomed S.R.L.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
Cardiomed S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Evidenţa si Administrarea Domeniului Public Şi Privat, a Contractelor Şi 
Autorizărilor 
Nr. 118007/14.09.2012 

 
  SE APROBĂ,                                                                               

                     PRIMAR   
                                    Lia-Olguţa VASILESCU 
 
    
 
                                                        RAPORT 
 
In temeiul art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Craiova a aprobat 
prin  Hotararea nr. 143/31.03.2011, poziţia nr. 14 din anexa nr. 2 la aceasta hotarare, 
completarea domeniului privat al municipiului Craiova cu bunul „teren str. Spania (lângă 
Complexul Comercial Nanterre), în suprafaţă de 738 mp”. 

Având în vedere că s-a impus identificarea numarului factorial al bunului, în baza 
certificatului de nomenclatură stradală nr. 962/17.03.2011, ca fiind str. Spania,  nr. 35A, s-
a modificat inventarul domeniului privat prin completare cu nr. 35A, potrivit art. 1 din  
H.C.L. nr. 181/2011 la poz. nr. 1 din anexa nr. 3. 

 Bunul anterior mentionat a facut obiectul procedurii licitatiei publice pentru 
concesionarea pe o perioada de 49 de ani, în vederea edificării pe acest teren a unei 
construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală de specialitate, procedura aprobata de 
Consiliul Local Craiova prin Hotararea.nr. 217/2011.  

 Astfel, in urma finalizarii procedurii de licitatie publica, in luna iunie 2012 a fost 
încheiat contractul de concesiune nr. 355/01.06.2012 între Municipiul Craiova reprezentat 
prin Primar, în calitate de concedent pe de o parte şi S.C. Cardiomed S.R.L. cu sediul în 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 50, bl. E3, sc.1, ap. 2, în calitate de concesionar, pe 
de altă parte.  

Temeiul juridic al atestarii suprafetei de teren de 738 mp situata in Craiova, str. 
Spania, nr. 35A ca apartenenta la domeniului privat al municipiului Craiova, il constituie 
dispozitiile art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, care prevede 
urmatoarele: „Terenurile aflate in proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi 
care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea 
comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la 
art. 26”. 

Dispozitiile art. 26 din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, valabil pana la 
data modificarii acestui articol prin Legea 158/2010 publicata in MO nr. 496/19.07.2010 
au prevazut urmatoarele: 

„(1) Terenurile situate în intravilanul localităţii, care au aparţinut cooperatorilor sau 
altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fără moştenitori, trec în proprietatea 
comunei, oraşului sau a municipiului, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi 
vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi 
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nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, 
potrivit legii;    

(2) Pana la efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1 ), terenurile vor fi inscrise şi 
folosite conform destinaţiei avute”. 

Dupa aprobarea Legii nr. 158/2010, dispozitiile art. 26 din Legea nr. 18/1991 au fost 
modificate, dupa cum urmeaza: 

„(1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor 
administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec 
in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea 
consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de 
notarul public. In acest sens, secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca, in 
termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective, sa 
comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. 68 din Legea 
notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in vederea dezbaterii procedurii succesorale. Neindeplinirea de catre secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza 
administrativ, potrivit legii.  

 (2) Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. (1), din proprietatea 
publica a unitatilor administrativteritoriale respective in proprietatea privata a acestora, este 
interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta”. 

  Municipiul Craiova, prin autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a inteles sa utilizeze dreptul conferit de Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, aproband Hotararea nr. 143/31.03.2011 ce are ca obiect 
completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului 
Craiova, cu bunul teren in suprafata de 738 mp situat in Craiova, str. Spania nr. 35A. 

 In acest sens, actul juridic in baza caruia s-a inventariat este legea, respectiv 
dispozitiile art. 36 alin. 1 din Legea 18/1991, care au dispus ca incepand cu data de 
20.02.1991 toate terenurile aflate in proprietatea statului situate in intravilanul 
Municipiului Craiova si in administrarea Primariei Mun Craiova sa treaca de drept in 
proprietatea Municipiului Craiova. Aceste bunuri urmeaza regimul juridic al terenurilor 
prevazute la art. 26 din Legea nr. 18/1991 pentru a fi vandute, concesionate sau date in 
folosinta celor care solicita sa construiasca locuinte si nu au teren ori pt amplasarea de 
obiective social-culturale sau cu caracter productiv ori pentru atribuire compensare. 

Insa, la data insusirii de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a Hotararilor 
nr. 143/31.03.2011 si nr. 181/28.04.2011, prin care terenul situat in Craiova, str. Spania, nr. 
35A, in suprafata de 738 mp, dispozitiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 
care indica regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 36 din acceasi lege, fusese 
modificat de legiuitor, in sensul ca regimul juridic este indicat expres ca fiind de 
domeniu public, prin Legea nr. 158/2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 496 din 
19.07.2010. 

Desi art. 26 din Legea nr. 18/1991, in forma initiala nu prevedea in mod expres ca 
terenurile, sub aspectul regimului juridic, fac parte din domeniul privat al unitatii 
administrative teritoriale, insa prin coroborarea faptului ca terenurile respective pot fi 
vandute, atrage implicit alienabilitatea acestora, respectiv amplasarea in circuitul civil, 
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opusa ca notiune regimului bunurilor care apartin domeniului public ce au 
caracteristica inalienabilitatii. 

Totodata, art. 24 din legea nr. 18/1991 vorbeste despre terenuri care au apartinut 
cooperatorilor sau altor persoane care au decedat fara mostenitori, terenuri care au ca regim 
juridic domeniul public, calificat de legiuitor in dispozitiile art. 477 din vechiul cod civil,  
definit si de art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, (lege 
speciala ce se aplica cu prioritate fata de legea generala - codul civil), ca fiind domeniu 
privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 

Astfel, pana la data modificarii regimului juridic al terenurilor prevazute la art. 
26 din Legea nr. 18/1991 si implicit la art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 aveau regimul 
juridic de terenuri care apartin domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale, 
iar dupa data de  21.07.2010, prin Legea nr. 158/2010, aceste terenuri au atribuit 
regimul juridic de domeniu public al unitatilor administrativ teritoriale, fiind supuse 
inalienabilitatii. 

Hotararile Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 143/31.03.2011 si nr. 
181/28.04.2011 au intrat in circuitul civil, au produs efecte juridice prin aprobarea 
procedurii de licitatie in vederea concesionarii pe o peritada de 49 de ani in vederea 
edificarii unei constructii cu destinatia de asistenta medicala de specialitate prin Hotararea 
nr. 217/26.05.2011, au fost supuse controlului de legalitate de catre Institutia Prefectului 
Judetului Dolj si sunt supuse principiului irevocabilitatii actului administrativ. 

In aceste conditii, potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998, domeniul public al 
municipiilor este alcatuit din bunuri prevazute la pct. III din anexa la aceasta lege si din 
alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotararea 
consiliului local,. 

Prin bunuri de interes public se înteleg bunurile care au destinatia de a fi folosite în 
cadrul unei activitati care intereseaza pe toti membri societatii, desi nu pot fi folosite de 
orice persoana: de exemplu terenurile pe care sunt amplasate scoli, biblioteci, teatre, 
muzee, policlinici, cabinete de medicina. 

Domeniul public este definit si de art. 858 cod civil, ca fiind dreptul de proprietate 
ce apartine statului sau unei unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin 
natura lor sau prin declaratia legii, sunt de uz ori de interes public. 

Codul civil in art. 863 lit. e mentioneaza cazul de dobandire a dreptului de 
proprietate publica prin transferul unui bun din domeniul privat al unei unitati 
administrativ-teritoriale in domeniul public al acesteia. 

 Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice sunt dreptul de administrare, 
dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit potrivit art. 866 cod civil. 

Avand in vedere ca terenul situat in Craiova str. Spania nr. 35A este concesionat 
catre SC Cardiomed SRL prin contractul nr. 355/01.06.2012 pe o durata de 49 ani, avand 
la baza Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 217/26.05.2011, regimul 
juridic al acestuia trebuie sa respecte prevederile codului civil, respectiv sa apartina 
proprietatii publice ca un drept real al acesteia. 

Aceleasi motive au fost prezentate de Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobilara Dolj care prin incheierea de respingere nr. 62032/31.08.2012 din dosarul 
nr. 62032/26.07.2012 intocmit pentru intabularea in cartea funciara Craiova a 
terenului situat in Craiova, str. Spania nr. 35 A, argumenteaza apartenenta acestui 
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teren, grevat de dreptul de concesiune al SC Cardiomed SRL, la domeniul public al 
municipiului Craiova. 

Avand in vedere ca terenul in suprafata de 738 mp din acte si 698 mp din masuratori 
situat in Craiova, str. Spania, nr. 35A, este afectat pe o durata de 49 ani de dreptul de 
concesiune ca drept real al proprietatii publice, in vederea edificarii unei constructii de 
interes public, cu destinatia de asistenta medicala de specialitate, in temeiul codului civil, 
art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, art. 8 din Legea nr. 213/1998, propunem promovarea 
proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect: 

• trecerea terenului situat in Craiova, str. Spania nr. 35A (langa complexul 
comercial Nanterre), in suprafata de 738 mp din acte si 698 mp din 
masuratori,  din domeniul privat in domeniul public al municipiului 
Craiova, identificat in anexa la prezentul raport  

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, a Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 217/26.05.2011 si a contractului de concesiune nr. 
355/01.06.2012 incheiat intre Municipiul Craiova si SC Cardiomed SRL. 

 
 
 
 
 
Director executiv,                                                                    Şef Serviciu, 
Adriana Cîmpeanu                                                                   Mirel Bontea 

 
















































	proiect+raport
	Scan doc raport
	Anexa

