
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova, în domeniul public 
al statului, a unor imobile-terenuri, în vederea dării în administrarea Ministerului 

Educaţiei, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.133652/2022, raportul nr.133732/2022 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.133796/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din 
domeniul  public al municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a unor imobile-
terenuri, în vederea dării în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.858 din Codul Civil, art.108 şi art.293 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.2, 
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 statului a următoarelor bunuri: 
a) imobilul-teren, în suprafață de 1764 mp., situat în str. Dr. Victor Papillian, 
nr. 2A, înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova- valoare 533.097,50 lei; 
b) imobilul-teren, în suprafață de 1582 mp., situat în Bulevardul 1 Mai, nr 
66D, înscris în Cartea Funciară nr.244974 Craiova- valoare 2.238864,40 lei; 
c) imobilul-teren, în suprafață de 143 mp., situat în str. Dr. Victor Papillian, 
nr. 2B, înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova- valoare 77.461,88 lei, 
în vederea dării în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea imobilelor-terenuri identificate la art.1, se face pe bază de 
protocol de predare- primire, încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare- primire 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 53/2000 şi nr.311/2020. 

 
 



 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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.133652/26.07.2022 

 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul 
public al statului, a imobilelor-terenuri înscrise în Cărțile Funciare nr. 244973, nr. 244974 și nr. 

244975, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Craiova .    

      

 

 

 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132229/25.07.2022, Guvernul 
României prin Secretariatul General al Guvernului,  transmite cererea,  formulată în temeiul art.293 
alin1 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, de a dispune măsurile necesare pentru emitrea unei hotărâri a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, care are ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului 
Craiova în domeniul public al statului, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educației, 
pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, instituție aflată în coordonarea Ministerului 
Educației, după cum urmează: 

 imobilul-teren în suprafață de 1764 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2A, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova. 

 imobilul-teren în suprafață de 1582 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr 66D, înscris 
în Cartea Funciară nr.244974 Craiova. 

 Imobilul-teren în suprafață de 143 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2B, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova. 

 Imobilele mai sus prezentate aparțin domeniului public al municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 anexa  pozițiile nr.661 și nr. 713 și Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 819/2013 anexa 1 pozitia 1 și sunt atribuite în folosință gratuită către  
Universitatea   de Medicină și Farmacie Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 53/2000 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2020. 
 Conform punctului 30 din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență nr .57/2019 privind Codul 
administrativ, ci modificările și completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătulit din 
”(...) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președenția, Guvernul, 
ministerele și celelalte organe de specialitate  ale administrației publice centrale și instituțiilor publice 
subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului 
Apărării Naționale și ale  Ministerului Administrației și Internelor, ale serviciilor publice de informații, 

precum și cele ale Direcției generale  a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și 

prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea 
privată a acestora.” 
 Potrivit prevederilor art. 293 alin 1 di Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului 
sau al municipiului, după caz”.  
 Față de cele prezentate și ținând cont de faptul că  imobile-terenuri înscrise în Cărțile Funciare 
nr. 244973, nr. 244974 și nr. 244975, care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sunt 
necesare  desfășurări activității Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, instituție aflată în 



   

coordonarea Ministerului Educației, este necesară și oprtună inițierea unui proiect de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al statului, a imobilelor-
terenuri înscrise în Cărțile Funciare nr. 244973, nr. 244974 și nr. 244975, în vederea dării lor în 
administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova . 
 

 

    PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 

                                                                                       
                  Director executiv,                                                                Șef serviciu,                 

                Cristian-Ionuţ Gâlea                                                        Mitucă Cosmin-Lucian 



Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu 

Serviciul Patrimoniu 

Nr.133732/26.07.2022                                                                                                      
                         
       
 
 

          RAPORT,  
 privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al statului, a 

imobilelor-terenuri înscrise în Cărțile Funciare nr. 244973, nr. 244974 și nr. 244975, în vederea dării lor 
în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova . 

 

 
         Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 132229/25.07.2022, Guvernul 
României prin Secretariatul General al Guvernului,  transmite cererea,  formulată în temeiul art.293 
alin1 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, de a dispune măsurile necesare pentru emitrea unei hotărâri a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, care are ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului 
Craiova în domeniul public al statului, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educației, 
pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, instituție aflată în coordonarea Ministerului 
Educației, după cum urmează: 

 imobilul-teren în suprafață de 1764 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2A, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova. 

 imobilul-teren în suprafață de 1582 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr 66D, înscris 
în Cartea Funciară nr.244974 Craiova. 

 Imobilul-teren în suprafață de 143 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2B, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova. 

 Imobilele mai sus prezentate aparțin domeniului public al municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 anexa  pozițiile nr.661 și nr. 713 și Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 819/2013 anexa 1 pozitia 1 și sunt atribuite în folosință gratuită către  
Universitatea   de Medicină și Farmacie Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 53/2000 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2020. 
 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a propus edificarea mai multor  obiective de 
investiții, inclusiv prin accesarea de fonduri europene. Printre obiectivele propuse se numără construirea 
unei săl de sport, amenajarea unor spații de învățământ, amenajare parcare și căi de acces pentru Corpul 
B al Universității și pentru Căminul  studențesc nr.2, edificare centrală termică și amenajare peluze, iar  
pentru  realizarea acestora a identificat  imobilele-terenuri  înscrise în Cărțile Funciare nr. 244973, nr. 
244974 și nr. 244975, care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, asupra cărora 
Universitatea are intabulat un drept de folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de timp de 49 de ani , în 
baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 311/2020. 
 Conform punctului 30 din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ci modificările și completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătulit din ”(...) 
terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președenția, Guvernul, ministerele și 
celelalte organe de specialitate  ale administrației publice centrale și instituțiilor publice subordonate 
acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării 
Naționale și ale  Ministerului Administrației și Internelor, ale serviciilor publice de informații, precum și 
cele ale Direcției generale  a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția 
celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.” 
 Având în vedere faptul că Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova este o instituție publică 
aflată în subordonarea Ministerului Educației și ținând cont de  prevederile mai sus menționate potrivit 



cărora terenurile instituțiilor publice aflate în subordonarea ministerelor fac parte din domeniul public al 
statului,  pentru buna desfășurarea a activității acestei instituții publice este necesară trecerea din 
domeniului public al municipiului Craiova în domeniul public al statului a următoarelor imobile – 
terenuri: 

 imobilul-teren în suprafață de 1764 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2A, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova- valoare 533097,50 lei . 

 imobilul-teren în suprafață de 1582 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr 66D, înscris 
în Cartea Funciară nr.244974 Craiova- valoare 2238864,40 lei. 

 Imobilul-teren în suprafață de 143 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2B, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova- valoare 77461,88 lei. 

 Menționăm faptul că  Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova deține deja folosința asupra 
acestor imobile, iar prin trecerea din domeniului public al municipiului Craiova în domeniul public al 
statului a acestora s-ar asigura o administrare eficientă și unitară a întregului imobil al Universități. 
 Potrivit prevederilor art. 293 alin 1 din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv 
a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz”.  
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu  prevederile art. 293 din Ordonanţa de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , art. 858 din Codul Civil și în temeiul art. 129  alin. 14, art. 139, 
alin.3, lit. g din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

  1.Trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al statului a 
următoarelor imobile – terenuri: 

 imobilul-teren în suprafață de 1764 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2A, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova- valoare 533.097,50 lei; 

 imobilul-teren în suprafață de 1582 mp, situat în Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr 66D, înscris 
în Cartea Funciară nr.244974 Craiova- valoare 2.238864,40 lei; 

 imobilul-teren în suprafață de 143 mp, situat în Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 2B, 
înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova- valoare 77.461,88 lei; 

în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Craiova 

  2. Predarea-primirea imobilelor-terenuri identificate la punctul 1 se  face pe bază de protocol de  
predare primire încheiat între părți. 

 3-Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare primire a  
imobilelor- terenuri  prevăzute la pct. 1 și 2  la prezentul raport. 
 4-Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2000 și 311/2020 
  

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:26.07.2022  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 26.07.2022 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și 
legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:26.07.2022  
Semnătura:  
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