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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind solicitarea către Guvernul României, a aprobării transmiterii, cu titlu gratuit, 

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-
Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în  domeniul public al municipiului Craiova si 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului situat în 
str.Amaradia, nr.93-95 

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

26.05.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.91993/2022, raportul nr.92083/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.92812/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune solicitarea către Guvernul 
României, a aprobării transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în  
domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95;      

    În conformitate cu prevederile art.292 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989;  
           În temeiul art.129 alin.2 lit.c,  art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   
    Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public 

al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-
Judeţul Dolj, în  domeniul public al municipiului Craiova si administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului în suprafaţă de  626 mp., 
identificat cu număr cadastral 251052, înscris în Cartea Funciară nr.251052 a 
municipiului Craiova, situat în str.Amaradia, nr.93-95, lot.2, cu scopul de a 
asigura căile de afluire/defluire către o parcare supraetajată. 

   Art.2.  După transmitere, bunul imobilul prevăzut la art.1, se declară de uz şi interes 
public local. 

   Art.3.   Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 
între Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj şi 
Municipiul Craiova. 
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     Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 

predare primire prevăzut la art.3. 
    Art.5.  Consiliului Local al Municipiului Craiova se angajează să realizeze obiectivul de 

investiții de interes public local în termen de 5 ani de la data semnării protocolului 
de predare-primire a imobilului. 

     Art.6. Dacă în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de predare-primire a 
imobilului nu se realizează obiectivul de investiții de interes public local, acesta 
revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie   Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Prefectului-
Judeţul Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 91993/17.05.2022 

                                                             

 

 

 
 
 

Referat de aprobare 
 a proiectului de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu 

titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj, în domeniul public al Municipiului 

Craiova, Județul Dolj 
                                                          
  
 
 
 
  
 Autoritatea publică locală - Primăria Municipiului Craiova intenționează ca în incinta Liceului 
Energetic Craiova din Mun. Craiova, Str. Amaradia, nr. 59, jud. Dolj pe o suprafață de 3451 mp să 
edifice o parcare supraetajată care să deservească atât instituțiile publice care au sediu și își desfășoară 
activitatea în zona respectivă, cât și cetățenii care locuiesc în proximitate. 
 Pentru a putea asigura căile de afluire/defluire către acest edificiu astfel încât să nu fie perturbat 
traficul rutier în zonă, este necesar ca accesul să fie făcut prin incinta ce deservește Serviciul Public 
Comunitar de Pașapoarte Dolj din Mun. Craiova, Str. Amaradia, nr. 93-95, lot 2, jud. Dolj, pe o 
suprafață de 626 mp, având nr. cadastral 251052 înscris în CF nr. 251052 UAT Craiova. În prezent 
acest  teren este liber, neafectat de construcţii. 
    In conformitate cu prevederile art. 136, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare se iniţiează prin Direcţia Patrimoniu proiectul de hotărâre 
privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil 
din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția 
Prefectului - Județul Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova, Județul Dolj. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                          Director executiv,                                                               Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                       Cosmin-Lucian Mitucă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 92083/17.05.2022                                            
 
                                    

 
                                              RAPORT 
Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu 
gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova, 
Județul Dolj 

 
 

          Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova 
in conformitate prevederilor art. 136, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare se iniţiează prin Direcţia Patrimoniu proiectul de hotărâre 
privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui 
imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - 
Instituția Prefectului - Județul Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova, Județul Dolj 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea dezbaterii şi aprobării  
în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
     Având în vedere că Autoritatea publică locală - Primăria Municipiului Craiova intenționează 
ca în incinta Liceului Energetic Craiova din Mun. Craiova, Str. Amaradia, nr. 59, jud. Dolj pe o 
suprafață de 3451 mp să edifice o parcare supraetajată care să deservească atât instituțiile publice 
care au sediu și își desfășoară activitatea în zona respectivă, cât și cetățenii care locuiesc în 
proximitate. 
 Pentru a putea asigura căile de afluire/defluire către acest edificiu astfel încât să nu fie 
perturbat traficul rutier în zonă, este necesar ca accesul să fie făcut prin incinta ce deservește 
Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dolj din Craiova, Str. Amaradia, nr. 93-95, lot 2, județul 
Dolj, pe o suprafață de 626 mp, identificat cu număr cadastral 251052 înscris în Cartea Funciară 
nr. 251052 Craiova.  
 Imobilul teren în suprafaţă de 626 mp aflat în domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj identificat cu nr. cadastral 
251052 înscris în CF nr. 251052 UAT Craiova, situat în localitatea Craiova, Str. Amaradia, nr. 93-
95, lot 2, județul Dolj, în prezent acest teren este liber, neafectat de construcţii şi este necesar în 
vederea realizârii căilor de afluire/defluire către o parcare supraetajată. 
 În vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Craiova și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului mai sus menţionat este necesară adoptarea 
unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova prin care să se solicite Guvernului 
României transmiterea cu titlu gratuit a imobilului din domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj, imobilul 
identificat cu cu număr cadastral 251052 înscris în Cartea Funciară nr. 251052 Craiova, teren 
în suprafaţă de 626 mp, în scopul de a asigura căile de afluire/defluire către parcarea supraetajată, ce 
urmează a fi realizată în incinta Liceului Energetic Craiova din Mun. Craiova, Str. Amaradia, nr. 59, 
județul Dolj, care să deservească atât instituțiile publice care au sediu și își desfășoară activitatea în 
zona respectivă, cât și cetățenii care locuiesc în proximitate, astfel încât să nu fie perturbat traficul 
rutier în zonă. 
 Din cele arătate mai sus rezultă atât necesitatea cât şi oportunitatea dezvoltării şi 
modernizării infrastructurii rutiere la nivel local. Totodată facem precizarea că la nivelul 
Municipiului Craiova există o nevoie acută de locuri de parcare. 
 Precizam că imobilul solicitat nu face obiectul unui litigiu în contradictoriu cu UAT Craiova. 
 Potrivit bazei electronice de date cuprinzând notificările formulate în temeiul Legii 
nr.10/2001, pentru imobilul mai sus menţionat nu figurează înregistrată cerere de reconstituire a 
dreptului de proprietate. Facem precizarea că imobilele ce fac obiectul notificărilor au fost 



înregistrate în baza electronică de date a Legii nr.10/2001 avându-se în vedere denumirea de arteră 
şi număr poştal al imobilului de la momentul preluării abuzive de către stat, cuprins între 6 martie 
1945-22 decembrie 1989  perioada de referinţă a legii, care poate să nu corespundă cu denumirea de 
arteră şi număr postal ale imobilului din prezent. Faţă de cele precizate mai sus, menţionăm că 
verificarea în baza de date a notificărilor formulate în temeiul Legii nr.10/2001 s-a făcut după 
denumirea străzii şi număr factorial înscrise în Cartea Funciară. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 129, alin. 2, lit. c, lit. d,  alin. 7, lit. k, alin. 14, 
art. 196, alin. 1, lit. a și art. 292 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  1. Se solicită Guvernului României transmiterea cu titlu gratuit a imobilului, în 
suprafaţă de 626 mp, identificat cu număr cadastral 251052 înscris în Cartea Funciară nr. 
251052 Craiova, situat în Craiova, Str. Amaradia, nr. 93-95, lot 2, Județul Dolj, din domeniul 
public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - 
Județul Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova, Județul Dolj și în administarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a asigura căile de afluire/defluire 
către o parcare supraetajată. 
 2. După transmitere, bunul imobilul prevăzut la punctul 1, se declară bun de uz și 
interes public local. 
 3.  Predarea-primirea imobilului prevăzut la punctul 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj şi 
Municipiul Craiova. 
 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare 
primire menţionat la punctul 3. 
 5. Consiliului Local al Municipiului Craiova se angajează să realizeze obiectivul de 
investiții de interes public local în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de de 
predare-primire a imobilului. 
 6. Dacă în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de de predare-primire a 
imobilului nu se realizează obiectivul de investiții de interes public local, acesta revine în 
domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția 
Prefectului - Județul Dolj.  
 
        
 
                 Director executiv,                                                                 Sef 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: 
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