
 
 MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                      

PROIECT 

 

    HOTĂRÂREA  NR._____ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2021 

referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren situat în str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.) 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.67672/2022, raportul nr.67674/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.69588/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune revocarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2021 referitoare la cumpărarea 
(achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.A.I.Cuza, 
nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.);  
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

 Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2021 
referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, situat în str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.). 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

 
 
 
 
  

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu                                                                  
Nr. 67672/04.04.2022 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 406/28.10.2021 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  
imobilului - teren situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.) 

 
 
 
 

   
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 153/28.03.2022 se 

respinge raportul de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii prețului de 
achiziție a terenului în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din măsurători, înscris Cartea 
Funciară nr. 222042 a localității Craiova situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A. 

Având în vedere respingerea raportului de evaluare ce are ca obiect prețul de pornire al 
negocierii prețului de achiziție a terenului în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din 
măsurători, înscris Cartea Funciară nr. 222042 a localității Craiova situat în Craiova, Str. A. I. 
Cuza, nr. 17A, deoarece terenul nu este de o importanță deosebită este oportună inițierea unui 
proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
406/28.10.2021 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  imobilului 
- teren situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.). 
 
 
 
 
 
                                                                     Primar, 

                                             Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                            

        Director Executiv,                                                                                  Șef Serviciu, 
     Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                          Lucian Cosmin Mitucă 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 67674/04.04.2022 
                                                                                                                               

 
 
 
 

RAPORT 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 406/28.10.2021 
privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  imobilului - teren 

situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.) 
 
 
 
 
 
 Prin referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. 14, art. 139 alin. (1) şi alin. (3) 
lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul Administrativ se propune elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu 
a unui „Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 406/28.10.2021 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, 
a  imobilului - teren situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.)”. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 153/28.03.2022 se 
respinge raportul de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii prețului de 
achiziție a terenului în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din măsurători, înscris Cartea 
Funciară nr. 222042 a localității Craiova situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A. 
 Având în vedere respingerea raportului de evaluare ce are ca obiect prețul de pornire al 
negocierii prețului de achiziție a terenului în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din 
măsurători, înscris Cartea Funciară nr. 222042 a localității Craiova situat în Craiova, Str. A. I. 
Cuza, nr. 17A, deoarece terenul nu este de o importanță deosebită este oportună inițierea unui 
proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
406/28.10.2021 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  
imobilului - teren situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.). 
 Deoarece Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 406/28.10.2021 nu a 
produs efecte juridice  și nu a intrat în circitul civil este posibilă revocarea unilaterală a actului 
administrativ.  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificărilre şi completările ulterioare Consiliul 
local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale. 
 Faţă de cele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. şi alin. 14, art. 



139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
406/28.10.2021 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a  
imobilului - teren situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.).
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Director executiv,                                                              Şef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ GÂLEA                                              Lucian Cosmin MITUCĂ 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data:  
  Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
    Data:  
    Semnătura:  
 

 
 
                                                                                                         Întocmit,     
                                                                                    Insp. Bogdan-Marinel APOSTOL 
                                                                                  Îmi asum responsabilitatea privind  
                                                                                  realitatea și legalitatea  în  solidar  
                                                                                  cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                  Data:  
                                                                                 Semnătura: 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 69588/06.04.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 67672/2022 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr.67674/2022 al Directiei Patrimoniu 

 Potrivit prevederilor art.129 alin.1, alin14, art. 139 alin.1, art. 196 alin 1 lit. a)  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
  
 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  

 
- Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 406/28.10.2021 privind 
cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului – teren situat în Craiova, str. A I 
Cuza, nr.17A  (fostă str.A.I.Cuza  f.n.)  
 
 
  
              Director Executiv,                               Intocmit, 
               Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
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