
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                     PROIECT 
             
                                HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind darea în folosinţă gratuită, către Administraţia Naţională de Meteorologie 
(ANM), a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat 

în comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, nr.150D 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.120245/2022, raportul nr.123551/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.129329/2022 prin care se 
propune darea în folosinţă gratuită, către Administraţia Naţională de Meteorologie 
(ANM), a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, nr.150D; 
            În conformitate cu prevederile art.108 lit.d, 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; 
   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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 darea în folosinţă gratuită, pe  perioada august 2022-decembrie 2023, 

către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului în suprafaţa 
de 600 mp., care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, nr.150D, identificat 
conform Planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre, necesar pentru 
implementarea obiectivului „Modernizarea reţelei de radare meteorologice (7 
radare meteorologice doppler, dual polarimetrice, în banda s)”. 

Art.2. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) are obligaţia de a obţine 
acordurilor necesare realizării obiectivului prevăzut la art.1. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) 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.120245/04.07.2022 

 

 

 

 

      Referat de aprobare la 

Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (ANM), a terenului în suprafaţă de 600mp., proprietatea municipiului Craiova, 
situat în Comuna Cârcea, localitatea Cârcea, Cimitir, Aeroport, nr.150D, în vederea execuţiei 

lucrărilor aferente Obiectivului “Modernizarea reţelei de radare meteorologice ( 7 radare 
meteorologice Doppler , dual polarimetrice, în banda S)” 

 

 

Prin adresa nr. 2710/16.06.2022 emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 112194/20.06.2022, aceasta  solicită pentru 
implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ŞI 
AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 
ASIGURĂRII PROTECŢIEIO VIEŢII ŞI A BUNURILOR MATERIALE “ în calitate de autoritate 
contractantă, „punerea la dispoziţie a unui  teren în suprafaţă de 600mp  necesar pentru execuţia 
lucrărilor aferente obiectivului “Modernizarea reţelei de radare mketeorologice (7 radare 
meteorologice Doppler, dual – polarimetrice, în bandă S” pe perioada August 2022 – Decembrie 
2023”. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  în baza art. 286 alin. 
(4), şi art. 287 lit. b) , art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, considerăm necesară şi 
oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei hotărâri privind transmiterea în 
folosinţă gratuită către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului în suprafaţă de 
600mp., proprietatea municipiului Craiova, situat în Comuna Cârcea, localitatea Cârcea, Cimitir 
Aeroport, nr.150D, în vederea execuţiei lucrărilor aferente Obiectivului “Modernizarea reţelei de 
radare meteorologice ( 7 radare meteorologice Doppler, dual polarimetrice, în banda S)” pe perioada 
August 2022 – Decembrie 2023”. 

 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.123551/08.07.2022 

 
                                                                                                                   

               RAPORT 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită  Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), a 
terenului în suprafaţă de 600mp., proprietatea municipiului Craiova, situat în Comuna Cârcea, 

localitatea Cârcea,Cimitir, Aeroport, nr.150D, în vederea execuţiei lucrărilor aferente Obiectivului 
“Modernizarea reţelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice Doppler, dual polarimetrice, în 

banda S)” 

 

 

 
 

          Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova in 
conformitate cu Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil,  şi  în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) , art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei 
hotărâri privind punerea la dispoziţia Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), a terenului în 
suprafaţă de 600mp., proprietatea municipiului Craiova, situat în Comuna Cârcea, localitatea Cârcea 
Cimitir, Aeroport, nr.150D, în vederea execuţiei lucrărilor aferente Obiectivului “Modernizarea reţelei 
de radare meteorologice (7 radare meteorologice Doppler, dual polarimetrice, în banda S)” pe perioada 
August 2022 – Decembrie 2023” în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 

Prin adresa nr. 2710/16.06.2022 emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 112194/20.06.2022, aceasta  solicită pentru 
implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ŞI 
AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 
ASIGURĂRII PROTECŢIEIO VIEŢII ŞI A BUNURILOR MATERIALE “ în calitate de autoritate 
contractantă, „punerea la dispoziţie a unui  teren în suprafaţă de 600mp  necesar pentru execuţia 
lucrărilor aferente obiectivului “Modernizarea reţelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice 
Doppler, dual – polarimetrice, în bandă S”  ce este estimate a se desfăşura în perioada August 2022 – 
Decembrie 2023”. 

Consiliul Judeţean Dolj a emis pentru ANM, Certificatul de Urbanism nr.33 avînd ca scop 
“Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 
în vaderea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale” – CONSTRUIRE ŞI INSTALARE 
TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL- POLARIMETRIC, ÎN BANDA “S”, situate 
în judeţul Dolj, localitatea Cârcea, la numărul cadastral 36284. 

La faza de eleborare a Studiului de Fezabilitate,  aprobat prin HG nr. 224/21.02.2022 privitor la 
lucrările de construire şi instalare a noului radar meteorologic pentru zona Oltenia s-a constatat că: 

- Avînd în vedere că poziţia noului radar este condiţionată de celelalte elemente din incinta 
ANM (clădiri, radarul existent, platforma meteorologică şi forma terenului), fundaţia  noului 
radar va avea o latură pe limita de propriatate a imobilului, este necesară obţinerea acordului 
proprietarului vecin pe latura de Vest (Municipiul Craiova) pentru depozitarea temporară a 
pământului excavat.  

- Accesul către locul instalării noului radar meteorologic nu se poate realiza prin incinta 
ANM (poarta de acces) datorită spaţiului de manevră pentru utilajele cu gabarit depăjit 
(macara) este limitat. Opţiunea recomandată este ca accesul să se facă pe terenul vecin pe 
latura de vest, aflat în domeniul public al Municipiului Craiova, caz în care este necesar 
încheierea unui acord de principiu cu Municipiul Craiova pentru punerea la dispoziţie a unei 



suprafeţe de aproximativ 600mp, în vederea execuţiei lucrărilor aferente Obiectivului 
“Modernizarea reţelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice Doppler, dual 
polarimetrice, în banda S)” 

Terenul in suprafaţă de 600mp solicitat de către Administraţia Naţională de Meteorologie 
(ANM), face parte din terenul în suprafaţă de 12665mp, aflat pe raza administrativ teritorială a 
comunei Cârcea şi aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiuliului 
Local Nr. 527/16.12.2021 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova, a imobilului teren cu nr cadastral 40461, înscris în CF 40461 Cârcea şi 
declarant de uz şi interes public în vederea construirii unei parcări publice.  

Terenul solicitat este necesar pe o perioada scurtă de timp pentru efectuarea lucrărilor, accesul 
utilajelor şi depozitarea terenului escavat şi nu afectează investiţia autorităţii publice locale (parcarea 
publică). 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot 
fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate 
publică”. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108, lit.d, art. 129, alin. 6, lit, a, şi art. 297, alin 1, lit. d 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 

 

 Darea în folosinţă  gratuită Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în perioada 
August 2022 – Decembrie 2023, a terenului în suprafaţă de 600mp, ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în Comuna Cârcea, localitatea Cârcea, Cimitir, 
Aeroport, nr.150D, necesar pentru implementarea, Obiectivului “MODERNIZAREA 
REŢELEI DE RADARE METEOROLOGICE (7 RADARE METEOROLOGICE 
DOPPLER, DUAL POLARIMETRICE, ÎN BANDA S)”, teren identificat conform Planului 
de situaţie anexă  la prezentul raport . 

 Obţinerea acordurilor necesare realizării Obiectivului “MODERNIZAREA REŢELEI DE 
RADARE METEOROLOGICE (7 RADARE METEOROLOGICE DOPPLER, DUAL 
POLARIMETRICE, ÎN BANDA S)” cade în sarcina Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (ANM). 

 
 
 
 
                Director executiv,                                                              Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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



ANEXA LA HOTARAREA NR. �



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 129329/19.07.2022 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  − Referatul de aprobare nr.120245/2022 şi Raportul nr.123551/2022 ale Directiei Patrimoniu; 

–  Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor 
publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta 
gratuita institutiilor de utilitate publică”. 

–  în temeiul art. 108, lit.d, art. 129, alin. 6, lit, a şi art. 297, alin 1, lit. d 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: 
 
 

 Darea în folosinţă  gratuită  către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în 
perioada August 2022 – Decembrie 2023, a terenului în suprafaţă de 600mp, ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Comuna Cârcea, localitatea Cârcea, 
Cimitir, Aeroport, nr.150D, necesar pentru implementarea, Obiectivului 
“MODERNIZAREA REŢELEI DE RADARE METEOROLOGICE (7 RADARE 
METEOROLOGICE DOPPLER, DUAL POLARIMETRICE, ÎN BANDA S)”, teren 
identificat conform Planului de situaţie anexă  la prezentul raport . 

 2.Obţinerea acordurilor necesare realizării Obiectivului “MODERNIZAREA REŢELEI DE 
RADARE METEOROLOGICE (7 RADARE METEOROLOGICE DOPPLER, DUAL 
POLARIMETRICE, ÎN BANDA S)” cade în sarcina Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
(ANM). 
 
 
             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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