
       MUNICIPIUL CRAIOVA    
       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                 PROIECT 
 
 

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a Studenţilor, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 

str.Eugeniu Carada, nr.10 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.86340/2022, raportul nr.90638/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.91344/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Casa de Cultură a Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Eugeniu Carada, nr.10;    

     În conformitate cu prevederile art.554 şi art.874 din Codul Civil, art.108 lit.d, 
art.285 lit.a, art.287 lit.b, art.297 alin.1 lit.d şi art.349 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de 
cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei  şi art.6 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, 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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către  Casa de 
Cultură a Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 2347 mp, situat în str.Eugeniu Carada, nr.10 , identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova 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 Casa de Cultură a Studenţilor 
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. 86340/06.05.2022 
 
 
 

Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a 
Studenţilor  a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situate în Str. 

Eugeniu Carada nr. 10 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 83/25.02.2010 s-a aprobat 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prin 
completare cu bunul prevăzut în Anexa nr. 1, Poziţia nr. 2, teren CASA STUDENŢILOR str. 
Eugeniu Carada nr. 10 în suprafaţă de 2183 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 197/27.05.2021 a fost 
aprobată actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, iar în Anexa nr. 2 Poziţia 16 a fost majorată  suprafaţa terenului CASA 
STUDENŢILOR str. Eugeniu Carada nr. 10, de la 2183 mp la 2347 mp. 
 Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
54911/15.03.2022, subscrisa Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova a solicitat acordul de 
intabulare asupra imobilului teren în suprafaţă de 2347 mp, situat în Craiova, str. Eugeniu 
Carada nr. 10 pe numele Municipiului Craiova. 
 În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Secţiunea a 5-a, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv 
aprobarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură 
a Studenţilor din Craiova, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Craiova str. Eugeniu Carada nr. 10 în suprafaţă de 2347 mp. 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.90638/13.05.2022 

                
   
   
    

 

 

 

RAPORT, 

 

   Casele de cultură studenţeşti sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în 
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi în coordonarea Agenţiei pentru Sprijinirea 
Studenţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 
801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului 
Cultural Sportiv Studenţesc Tei.   

Casele de cultură studenţeşti asigură condiţii de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
culturale, educative, artistice, distractive, turistice şi de agrement, sportive, precum şi a altor 
manifestări specifice pentru studenţi, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. În cadrul 
caselor de cultură studenţeşti pot funcţiona formaţii artistice studenţeşti, cercuri, cluburi 
cultural-artistice, turistice şi sportive, ateliere de creaţie, cenacluri.   

Casele de cultură studenţeşti au ca obiect de activitate organizarea şi desfăşurarea 
acţiunilor cultural-artistice, distractive, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, 
precum şi alte servicii pentru studenţi şi cu studenţi, în afara oricăror forme de activităţi 
politice.   

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 83/25.02.2010 s-a aprobat 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prin 
completare cu bunul prevăzut în Anexa nr. 1, Poziţia nr. 2, teren CASA STUDENŢILOR str. 
Eugeniu Carada nr. 10 în suprafaţă de 2183 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 197/27.05.2021 a fost 
aprobată actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, iar în Anexa nr. 2 Poziţia 16 a fost majorată  suprafaţa terenului CASA 
STUDENŢILOR str. Eugeniu Carada nr. 10, de la 2183 mp la 2347 mp, conform măsurătorilor 
cadastrale efectuate de către Stancu Ion Valeriu, autorizat ANCPI, aşa cum rezultă din planul de 
amplasament şi delimitare al imobilului teren. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 54911/15.03.2022, 
Subscrisa Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova, prin reprezentantul legal, solicită acordul 
de intabulare asupra imobilului teren în suprafaţă de 2347 mp, situat în Craiova, str. Eugeniu 
Carada nr. 10, pe numele Municipiului Craiova şi pe cheltuiala subscrisei. 

Astfel, a fost eliberat acordul de către Primăria Municipiului Craiova ca urmare a 
solicitării Casei de Cultură a Studenţilor din Craiova, în vederea întocmirii documentaţiei 
cadastrale pe numele proprietarului Municipiul Craiova, pentru imobilul teren în suprafaţă de 
2347 mp, situat în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 10, ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
197/2021, Anexa nr. 2, poziţia nr. 16, conform art. 554 din Codul Civil, art. 6 din Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 86980/09.05.2022, Casa de 
Cultură a Studenţilor Craiova solicită transmiterea documentului prin care terenul proprietatea 



Municipiului Craiova, situat în Craiova, Str. Eugeniu Carada nr. 10, în suprafaţă de 2347 mp, 
cnf. Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2021, Anexa nr. 2, 
poziţia nr. 16, este dat în administrarea Casei de Cultură a Studenţilor Craiova. 

Având în vedere că la această dată imobilul teren în suprafaţă de 2347 mp se află în 
proprietatea Municipiului Craiova, fiind aferent clădirii Casei de Cultură a Studenţilor Craiova 
ce se află în proprietatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Sanse şi potrivit art. 
108 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliile locale şi 
consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile 
ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
admnistrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 108 lit. d), art. 129 alin 2), lit. 
c), coroborat cu alin. 6), lit. b), art. 285 lit. a), art. 287 lit b) coroborat cu art. 297 alin 1), lit. d), 
art. 349 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 554 şi art. 874 
din Codul Civil,  art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către Casa de Cultură a 
Studenţilor, terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,  în 
suprafaţă de 2347 mp, situat în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 10, identificat în 
anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
protocolul de predare – primire. 

 
 
 
 
 
 

Director Executiv, Şef Serviciu 
Gâlea Ionuţ Cristian Mitucă Lucian Cosmin 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

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

Data: Data: 

Semnătura: Semnătura: 

  
 Întocmit, 
 Insp. Petroşanu Ştefăniţă 
 Îmi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

 Data: 

 Semnătura: 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



     Anexa la raportul Nr.90638/13.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumirea bunului Elemente de 

indentificare 

Valoarea 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Teren situat în 

Craiova, str. Eugeniu 

Carada nr. 10, în 

suprafaţă de 2347 mp 

N- limită 

convenţională nr. Cad. 

34910 

S- zid construcţie 

imobil str. Arieş nr. 

14 + Grupul de 

Pompieri 

E- zid construcţie nr. 

Cad. 21354 + str. 

Arieş 

V- gard de beton, 

proprietate imobil str. 

CD Fortunescu nr. 8 + 

SC Generali 

 

 

 

 

 

 

 

2.231.038,97 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.91344/16.05.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr. 86340/2022 și Raportul nr.90638/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 - Având în vedere  prevederile art. 108 lit. d), art. 129 alin 2), lit. c), coroborat cu alin. 6), 
lit. b), art. 285 lit. a), art. 287 lit b) coroborat cu art. 297 alin 1), lit. d), art. 349 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 554 şi art. 874 din Codul Civil,  art. 6 
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

 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: 
 
 
 Atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Casa de Cultură a Studenţilor, a 
terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,  în suprafaţă de 2347 mp, situat în 
Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 10, identificat în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 
 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze protocolul de predare 
– primire. 
 

 
 
        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              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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Protocol de predare – primire  

Nr.________/___________ 

 

 

 

            Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de reprezentant legal al unităţii 
administrati teritoariale, cu sediul în str. Târgului nr. 26, cont bancar 
RO07TREZ29124510220XXXXX, având cod fiscal 4417214, în calitate de proprietar, 
 
şi 
  
         Casa de Cultură a Studenţilor Craiova, prin reprezentant legal, cu sediul în str. 
Eugeniu Carada nr. 10, având cod fiscal 4332070, în calitate de beneficiar,  
 
          În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Local nr._______, privind atribuirea în 
folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a Studenţilor Craiova, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Eugeniu Carada nr. 10, 

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin 2), lit. c), coroborat cu alin. 6), 
lit. b), art. 285 lit. a), art. 287 lit b) coroborat cu art. 297 alin 1), lit. d), art. 349 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 874 din Codul Civil, 
art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, , 

Se încheie prezentul protocol în folosinţă gratuită după cum urmează: 
 
         I. Datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia 
  1.1. Obiectul protocolului îl constituie atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
care aparţine domeniului public al Municipiului Craiova  : 

- teren în suprafaţă suprafaţă de 2347 mp, situat în Craiova, str. Eugeniu Carada 
nr. 10, având valoarea de inventar de 2.231.038,97 lei, identificat în anexa ce face parte 
integrantă din prezentul raport. 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. Targului, nr. 26      Tel.:              
40251/416235 

Craiova, 200632   Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro 

www.primariacraiova.ro 
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 II Destinația bunurilor transmise în folosinţă gratuită 
  2.1. Bunul prevăzut la punctul 1.1 este atribuit în folosinţă gratuită în vederea 
desfășurării activității curente, parcării autoturismelor instituției și personalului propriu și 
deservirii construcţiei ce aparţine Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, 
edificată pe terenul imobil ce face obiectul protocolului. 
 
 III. Durata pentru care se acordă folosinţă gratuită 

3.1. Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii; 
3.2. Prelungirea termenului contractului de atribuire în folosinţă gratuită  se face 
prin  acordul de voinţă părţilor, prin act adiţional. 
3.3 Încetarea dreptului de folosinţă gratuită intervine la schimbarea titularului 
dreptului de proprietate. 
 

 IV. Termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului 
 4.1 Termenul la care se va realiza predarea – primirea bunului este de 15 zile de la 
emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în 
Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 10, în suprafaţă de 2347 mp. 

 
 
 V. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară 
5.1. Drepturile şi obligaţiile Casei de Cultură a Studenţilor Craiova 
a) Casa de Cultură a Studenţilor Craiova este obligată să menţină destinaţia 

terenului pe întreaga durată pentru care a fost atribuit dreptul de folosinţă. 
b)  Casa de Cultură a Studenţilor Craiova este obligată să respecte sarcinile legale 

cu privire la protecţia mediului şi să asigure buna vecinătate. 
c) Casa de Cultură a Studenţilor Craiova este obligată să aducă la cunoştinţă 

proprietarului terenului orice acte sau fapte care aduc atingere dreptului de folosinţă 
liniştită şi utilă a terenului. 

d)  Se interzice Agenţiei Casei de Cultură a Studenţilor Craiova să încheie orice 
acte sau convenţii privind cedarea dreptului de folosinţă constituit prin prezentul 
protocol. 
 e) Casa de Cultură a Studenţilor Craiova are dreptul să folosească gratuit imobilul 
teren în suprafaţă de 2347 mp cu diligenţă maximă, numai în scopul în care a fost 
atribuit. 

f) Dreptul de folosinţă gratuită astfel constituit se exercită în limitele şi condiţiile 
stabilite prin prezentul  protocol. 
 g) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit; 
 
 VI. Drepturile şi obligaţiile proprietarului 

a) Municipiul Craiova are obligaţia să verifice modul în care sunt respectate 
condiţiile de folosinţă stabilite prin protocolul de predare în folosinţă gratuită şi prin lege; 

b) proprietarul terenului are dreptul să modifice în mod unilateral partea 
reglementară a prezentului protocol în cazul în care interesul naţional sau local o impune 
prin act de revocare emis în condiţiile legii. În acest sens, proprietarul terenului este 



3 

 

obligat să notifice Casa de Cultură a Studenţilor Craiova despre apariţia oricăror 
împrejurări de natură să aducă atingere dreptului de folosinţă gratuită precum şi în 
situaţia în care interesul naţional sau local impune restituirea terenului; 

 
 VII. Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit 
destinaţiei sale 

7.1. Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei 
sale, este Casa de Cultură a Studenţilor Craiova. 

  
 

 VIII. Modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni 
 8.1 Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori 
încetarea prezentului protocol urmează a fi rezolvate pe cale amiabilă. 
 8.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă sau părţile nu 
ajung la un acord, soluţionarea litigiilor se face de către instanţa judecătorească 
competentă. 
 
 IX. Clauze finale  
 9.1 Modificarea prezentului protocol se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
 9.2 Prezentul protocol reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere 
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

9.3 Prezentul protocol a fost încheiat azi_____________________ în 2 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte 
 
 

 
 Municipiul Craiova                  Casa de Cultură a Studenţilor Craiova 
     Prin Primar,                                                                       Prin Director General 
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