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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                           PROIECT 
  
            HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul public al 
Judeţului Dolj, a imobilului – teren situat în str.Calea Bucureşti, nr.24 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2022. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.106781/2022, raportul nr.109325/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.109448/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ,  prin care se propune trecerea din domeniul public 
al municipiului Craiova, în domeniul public al Judeţului Dolj, a imobilului – teren situat în 
str.Calea Bucureşti, nr.24;      

În conformitate cu prevederile art.294 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

    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 aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul public 

al Judeţului Dolj, a imobilului teren, în suprafață de 4151 mp. (din acte) și 4149 mp. 
(din măsurători), situat în str.Calea București, nr.24, având numărul cadastral 
218393, înscris în Cartea Funciară nr.218393 Craiova, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea efectivă a bunului prevăzut la art.1 se va face prin protocol. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

               INIŢIATOR,                                                           AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
      Lia-Olguța VASILESCU                                        Nicoleta MIULESCU 
 

 
 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr. 106781/09.06.2022 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al judeţului 

Dolj a unui imobil teren situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr.24 
  

 

 

 

 

 Prin adresa nr. 104237/2022 Consiliul Judeţean Dolj comunică Hotărârea 
Consiliului Județean Dolj nr.156/2022 prin care se aprobă solicitarea de trecerea din 
domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al judeţului Dolj a unui imobil 
teren situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr.24. 
  
 Având în vedere prevederile art 294 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 
analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind privind trecerea din 
domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al judeţului Dolj a unui imobil 
teren situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr.24 
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                 Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

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



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.109448/15.06.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr. 106781/2022 și Raportul nr. 109325/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 -  În conformitate cu dispozițiile art. 294 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, HCL 
nr. 266/2022, Hotărârea nr. 117/2022 și nr. 156/2022 ale Consiliului Județean Dolj; 

 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: 
 
 
 - Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul public al UAT Județul Dolj, 
a imobilului teren în suprafață de 4151mp (din acte) și 4149mp (din măsurători) situat în Municipiul 
Craiova str.Calea București, nr.24, județul Dolj, avînd numărul cadastral 218393 şi înscris în Cartea 
Funciară nr.218393 Craiova, identificat în anexa la prezentul raport. 
 

 
 
        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: 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.109325/15.06.2022 

                 

 

 

 

 

 

 

              

 
Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova în domeniul public al judeţului Dolj a unui imobil teren situat în Craiova str. Calea 

Bucureşti nr.24 
  

 

        

 

Prin HCL nr.266/2022 a fost declarat de uz și interes public local  terenului în 
suprafata de 4151mp, situat pe str. Calea Bucuresti nr.24 cu nr. cadastral vechi 19504 si nr. 
nou 218393, adiacentă blocului S200 având valoarea de 13.283.200 lei și a fost aprobată 
trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului 
Craiova,  a aceluiași teren. 

Unitatea administrative teritorială județul Dolj  în parteneriat cu Universitatea din 
Craiova dorește să implementeze proiectul ,,Înființarea unei structuri de afaceri si 
specializare inteligentă în domeniul ITC si Digitalizare,, în incinta imobilului Parc tehnologic 
Universitar IT bloc 200 aflat în proprietatea Universității Craiova. Acest parteneriat a fost 
aprobat prin Hotărîrea nr.117/2022 a Consiliului Județean Dolj. 

Proiectul va fi depus în cadrul Programului operațional Regional Sud-Vest Oltenia 
2021-2027, Prioritatea 1-Competitivitate prin inovare și  intreprinderi dinamice.  

Astfel, Regiunea Sud Vest dorește să devină o regiune competitivă la nivel 
european, cu un nivel ridicat de inovare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, 
conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni să beneficieze de un sistem educațional la 
nivel european, în localități prietenoase cu mediul și care să asigure o calitate a vieții 
ridicată.  Nișele identificate sunt: Smart city, smart village, Produse inovative în domeniul IT 
cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism, Digitalizarea economiei. 

În conformitate cu dispozițiile art. 294 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările ulterioare: 
           ,,(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.  

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz,,   

Astfel prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.104237/2022, 
Consiliul Județean DOLJ comunică Consiliului Local al Municipiului Craiova Hotărârea nr. 
156/2022 a Consiliului Județean Dolj, care aprobă solicitarea de trecere a bunului în 
domeniul public al UAT Județul Dolj. 



 Având în vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova : 
 

 
  1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul public al UAT 
Județul Dolj, a imobilului teren în suprafață de 4151mp (din acte) și 4149mp (din 
măsurători) situat în Municipiul Craiova str.Calea București, nr.24, județul Dolj, avînd 
numărul cadastral 218393 şi fiind înscris în Cartea Funciară nr.218393 Craiova, identificat 
în anexa la prezentul raport. 
           2. Predarea efectivă a bunul menționat la pct.1 se va face prin protocol. 
  

  
 
 
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț 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, 
Exp. Madlen Chiriac 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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