
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
 
 

          HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu 
Jianu, nr.9 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.28331/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 
preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu Jianu, nr.9; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, 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 preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu 
Jianu, nr.9, pe care este amenajată Grădina Botanică, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia pentru 
preluarea terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să încheie şi să semneze 
protocolul de predare-primire. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, 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  PATRIMONIU 
Nr.28331/19.02.2015 
                                                                                             SE APROBĂ 
                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT. 
 

Autorităţile publice locale  din municipiul  Craiova sunt implicate direct în acţiuni ce îşi propun 
să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă locală ,infrastructura ,populaţia şi 
competitivitatea, prin realizarea unor obiective  ce au în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor prin 
crearea de locuri   atractive pentru muncă,  viaţă şi petrecerea timpului liber. 
      Prin viziunea strategică cât şi prin acţiunile propuse a fi finanţate din bugetul local se află şi 
obiectivul Grădina Botanică. 
 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 şi al municipiilor, oraşelor şi 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. Pe terenul pe care este amenajată  Grădina Botanică, pe parcursul perioadei de 
administrare, Universitatea din Craiova a efectuat investiţii concretizate în constituirea de sere, cabină 
poartă, staţie de pompare, centrală termică,etc,asigurând întrţinerea speciilor de plante şi arbuşti. 

Potrivit Deciziunii din data de 29.08.1952 a Sfatului Popular al oraşului de subordonare 
regională Craiova, s-a transmis folosinţa către Institutul Agronomic Craiova a terenului aferent parcului 
„7 noiembrie”, teren luat din folosinţa Întreprinderii „Progresul” aflată în subordinea Sfatului Popular al 
oraşului Craiova, în scopul amenajării unei grădini botanice publice pe cheltuiala şi răspunderea directă 
şi exclusivă a Institutului Agronomic Craiova, transmitere finalizată prin încheierea procesului verbal de 
predare primire a suprafeţei de teren de 23 hectare din parcul „7 Noiembrie” Fântâna Jianu încheiat 
între reprezentanţii Comitetului Executiv al Sfatului Popular Craiova şi reprezentanţi ai Institutului 
Agronomic Craiova. Această situaţie este confirmată de Ministerul Agriculturii, Secţia Învăţământului 
Agricol, care în baza memoriului justificativ cu privire la crearea Grădinii Botanice pe lângă Institutul 
Agronomic Craiova înregistrat la acesta cu data de 21 octombrie 1952, emite adresa nr. 23528/12 
decembrie 1952 ,prin care îşi exprimă acordul privind înfiinţarea grădinii botanice pentru nevoile 
didactice ale Institutului Agronomic şi solicită acestuia să întocmească tematica lucrărilor de amenajare 
a terenului. 

În imediata vecinătate a fostului parc „7 noiembrie” pe care s-a amenajat grădina botanică, 
imobilul situat în str. Comuna din Paris nr. 24 compus din două corpuri de clădiri şi curtea 
împrejmuitoare a fost predată de Sfatul Popular Regional Craiova Institutului Agronomic Craiova, aşa 
cum se observă din adresa Sfatului Popular al Oraşului de subordonare regională Craiova nr. 22002 din 
8 octombrie 1953 şi a procesului verbal încheiat în data de 24 octombrie 1953 între reprezentanţi ai 
Sfatului Popular Regional Craiova, Sfatului Popular al oraşului Craiova,  Facultăţii de Agronomie  şi 
Institutului Agronomic Craiova, precum şi din solicitarea Ministerului Agriculturii înregistrată cu nr. 
10681/12.10.1953 către Sfatul Popular al Regiunii Craiova. 



 

Totodată alături de suprafaţa de teren anterior menţionată, în baza Deciziunii nr. 151/13.04.1954 
a Sfatului Popular al oraşului de subordonare regională Craiova prin comitetul executiv s-a trecut în 
folosinţa Grădinii Botanice a Institutului Agronomic Craiova, terenul situat în str. Lev Tolstoi nr. 24 în 
suprafaţă de 7707 mp şi terenul situat în str. Comuna din Paris nr. 26 în suprafaţă de 2423 mp. 

Institutul Agronomic „Tudor Vladimirescu” Craiova a edificat patru sere, instalaţiile electrice, 
sanitare şi termice în grădina botanică în baza autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. 57/11.02.1963 
eliberată de Sfatul Popular al Regiunii Oltenia- comitetul executiv, iar prin autorizaţia nr. 
1500/29.10.1963 acesta a construit încă o seră pe suprafaţa de teren atribuită în str. Comuna din Paris. 
Serele pentru plante ecuatoriale şi serele pentru plantele tropicale şi subtropicale din cadrul complexului 
grădinii botanice au fost autorizate de Sfatul Popular Judeţean Dolj- comitetul executiv prin emiterea 
autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. 256/08.08.1979. 
Având în vedere intenţia  municipiului Craiova de a realiza o reamenajare a Grădinii Botanice,  în 
vederea asigurării cerinţelor  în ceea ce priveşte estetica şi utilitatea unei grădini publice este necesar să 
se procedeze la preluarea administrării acesteia de la Universitatea din Craiova. 
       În adresa înregistrată cu nr.1220 /18.02.2015 la sediul Universităţii din Craiova, se  menţionează 
expres faptul că preluarea în  administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova ar necesita şi 
analiza posibilităţii preluării unui număr de 10 angajaţi ai Universităţii din Craiova, din care 5 ingineri,3 
biologi,1 tehnician şi 1 muncitor. 
Predarea efectivă a terenului situat în Craiova, str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina 
Botanică, se va facă prin încheierea unui protocol de predare-primire care să cuprindă suprafaţa de 
teren  afectată de reamenajare -118038mp şi suprafaţa de teren care rămâne în administrarea 
Universităţii din Craiova pe care sunt amplasate construcţiile edificate de aceasta. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,modificată şi completată   în temeiul art.36 alin.2 lit.c,art.123 alin.1 
din Legea  nr. 215/2001,republicată, privind administraţia publică locală propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

     1. Preluarea de la Universitatea din Craiova ,în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a  terenului situat în Craiova, str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina 
Botanică, identificat conform anexei  la prezentul raport. 
    2. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să desemneze comisia pentru preluarea 
terenului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport , să încheie şi să semneze  protocolul de 
predare -primire. 
 
 
 
 
 
 
 

    Director executiv,                                                                         Întocmit, 
             cons. Jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Silvia Nănău      

 
 
 

 










































































