
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 

Teologul”, a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.176336/2022, raportul nr.178778/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.179597/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea 
Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, a unui bun care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova;   
             În conformitate cu prevederile art.861 alin.3, art.867-870 din Codul Civil, art.287 
lit.b, art.290, art.297 alin.1 lit.a, art.300 alin.3 și art.301 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, 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 darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 

Teologul”, a bunului „Biserica de Lemn Parcul Tineretului” care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Banul Stepan nr.2A, având 
nr.de inventar 12017522 şi valoarea de inventar de 108.500,00lei, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe  bază de protocol de 
predare-primire, încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.404/2005 referitoare la darea în administrarea 
Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” a bunurilor imobile 
(clădiri şi terenuri) în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Seminarul Teologic Ortodox 
„Sfântul Grigorie Teologul” 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. 176336/07.10.2022 

                                                                                                                              

 

 

 

          Referat de aprobare la proiectul de hotărâre 

           privind transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul 

Grigorie Teologul” a Bisericii de lemn amplasată în incinta Parcului Tineretului  

 

 

 
         Prin adresa 961/06.10.2022 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
175471/06.10.2022 s-a solicitat de către Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 
Teologul”  transmiterea în administrarea a bunului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova cu denumirea „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”.  
 Imobilul construcţie cu denumirea „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”  situată în 
municipiul Craiova în  incinta Parcului Tineretului, str Bucovăţ, nr. 124, actual str. Banul 
Stepan, nr. 2A, aparţine domeniului public al municipiului Craioava conform Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 205/2022 anexa 1, poziţia 7, a fost edificată în  
baza autorizaţiei de construire nr. 2076/25.11.2019, a Certificatului de Urbanism nr. 
1296/13.06.2019  şi are următoarele caracteristici : 

- Dimensiune maxima la teren 18,6m x 12.05m 
- Regim înalţime : parter 
- Înălţime maximă la coamă – 8,65m 
- Suprafaţa construită Sc- 160mp 
- Suprafaţă desfăşurată Sd- 160mp 
- Suprafaţă utilă Su -128,6mp 

 Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
404/27.09.2005, a fost aprobată darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul 
Grigorie Teologul” a bunurilor imobile ( clădiri şi construcţii) în care acesta îşi desfăşoară 
activitatea se modifică prin completare cu bunul „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”.  

Întrucât obiectul administrării îl reprezintă bunurile imobile aflate în proprietatea 
publică a municipiului Craiova, iar asupra acestora se pot constitui drepturi reale, derivate din 
dreptul de proprietate publică,respectiv: dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi 
dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, iar titularii dreptului de administrare pot fi regiile 
autonome, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice de interes 
naţional, judeţean ori local și constituirea dreptului de administrare, precum al dreptului de 
folosinţă cu titlu gratuit se dispune prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după 
caz, a consiliului local. 

În considerarea prevederilor art. 861 alin.(3), art. 867-870 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



   

În temeiul prevederilor art.108 lit.”a”, 129 alin.2 lit.“c”, alin.6 lit.“a”, art.139 alin.3 lit. 
“g”, art.196 alin.1 lit.“a”, art.287 lit.”b”, art.290, art.297 alin.1 lit.“a”, art.300 alin.3 și art. 301 
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
se   propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui  Proiect de 

hotărâre privind  transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul 

Grigorie Teologul” a Bisericii de lemn amplasată în incinta Parcului Tineretului  

 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga  documentație va fi supus spre dezbatere 

si aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
    
 

 
 
                                            

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

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

 
 

 

 



   

Municipiul Craiova                                                                                   Avizat 
Primăria Municipiului Craiova                                                                 Primar, 
Direcţia Patrimoniu                                                                        Lia - Olguţa Vasilescu 
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 178778/12.10.2022 

                                                                                                                            
                                                                                                                        

                                                                                                             
                        

RAPORT 
           privind transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul 

Grigorie Teologul” a Bisericii de lemn amplasată în incinta Parcului Tineretului  

 
 

 
Prin referatul de aprobare nr. 176336/07.10.2022, la proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” a 
Bisericii de lemn amplasată în incinta Parcului Tineretului, 

În temeiul prevederilor art.108 lit.”a”, 129 alin.2 lit.“c”, alin.6 lit.“a”, art.139 alin.3 lit. “g”, 
art.196 alin.1 lit.“a”, art.287 lit.”b”, art.290, art.297 alin.1 lit.“a”, art.300 alin.3 și art. 301 din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  se 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui  Proiect de 
hotărâre privind  transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul 
Grigorie Teologul” a Bisericii de lemn amplasată în incinta Parcului Tineretului  în 
vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
         Prin adresa 961/06.10.2022 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
175471/06.10.2022 s-a solicitat de către Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 
Teologul”  transmiterea în administrarea a bunului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova cu denumirea „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”.  
 Imobilul construcţie cu denumirea „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”  situată în 
municipiul Craiova în  incinta Parcului Tineretului str Bucovăţ, nr. 124, actual str Banul 
Stepan nr. 2A, aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 205/2022 anexa 1, poziţia 7,  având nr. de 
inventar 12017522 şi valoarea de inventar de 108.500,00lei.  

 Biserica de Lemn Parcul Tineretului a fost edificată în  baza autorizaţiei de construire 
nr. 2076/25.11.2019, a Certificatului de Urbanism nr. 1296/13.06.2019 şi recepţionată 
conform Proces- Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 93275/06.08.2021 şi are 
următoarele caracteristici : 

- Dimensiune maxime la teren 18,6m x 12.05m 
- Regim înalţime : parter; 
- Înălţime maximă la cornişă ( straşină) – 2,20m; 
- Înălţime maximă la coamă – 8,65m; 
- Suprafaţa construită Sc- 160mp; 
- Suprafaţă desfăşurată Sd- 160mp; 
- Suprafaţă utilă Su -128,6mp. 

Construcţia are funcţiunea de biserică şi are următoarele spaţii funcţionale: 
Pridvor + scara acces clopotniţă – 9,46mp; 
Pronaos – 16,21mp; 
Naos      -  93,93mp; 
Altar       - 9,00mp. 
Accesul principal se realizează pe latura de vest din pritvor. 



   

 Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
404/27.09.2005, a fost aprobată darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox 
„Sfântul Grigorie Teologul” a bunurilor imobile (clădiri şi construcţii) în care acesta îşi 
desfăşoară activitatea se modifică prin completare cu bunul „Biserica de Lemn Parcul 
Tineretului”.  

Întrucât obiectul administrării îl reprezintă bunurile imobile aflate în proprietatea 
publică a municipiului Craiova, iar asupra acestora se pot constitui drepturi reale, derivate din 
dreptul de proprietate publică,respectiv: dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi 
dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, iar titularii dreptului de administrare pot fi regiile autonome, 
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice de interes naţional, 
judeţean ori local și constituirea dreptului de administrare, precum al dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit se dispune prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a 
consiliului local. 

În considerarea prevederilor art. 861 alin.(3), art. 867-870 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.108 lit.”a”, 129 alin.2 lit.“c”, alin.6 lit.“a”, art.139 alin.3 lit. “g”, 
art.196 alin.1 lit.“a”, art.287 lit.”b”, art.290, art.297 alin.1 lit.“a”, art.300 alin.3 și art. 301 din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  se 
propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

1.Darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 
Teologul” a bunului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova cu 
denumirea „Biserica de Lemn Parcul Tineretului”  situată în Municipiul Craiova , str. 
Banul Stepan nr. 2A, având nr. de inventar 12017522 şi valoarea de inventar de 
108.500,00lei, identificat conform anexei la  prezentul raport 

2.Predarea-primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va efectua în baza unui 
protocol de predare - primire, încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii . 

3.Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-primire. 

3.Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea corespunzătoare 
a bunului  ce constituie obiectul prezentului raport. 

4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.404/2005 referitoare la darea în 
administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” a bunurilor 
imobile (clădiri şi terenuri) in care acesta îşi desfăşoară activitatea.  
 
    
                                            
              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:  



                                                                                                                                                                   ANEXA LA RAPORTUL NR. 178778/2022 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE  

BUNULUI “BISERICA DE  LEMN PARCUL TINERETULUI “ CE SE TRANSMITE IN ADMINISTARARE  

SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL” 

 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
MIJLOC FIX 

DATELE DE IDENTIFICARE NR. 
INVENTAR 

AN DOBANDIRE COD 
CLASIFICARE 

VALOARE 
INVENTAR (LEI) 

1 

BISERICA DE 
LEMN 

PARCUL 
TINERETULUI 

MUNICIPIUL CRAIOVA                           
STR. BANUL STEPAN NR.24 
Dimensiune maxime la teren 18,6m x 
12.05m 
Regim înalţime : parter; 
Înălţime maximă la cornişă ( straşină) – 
2,20m; 
Înălţime maximă la coamă – 8,65m; 
Suprafaţa construită Sc- 160mp; 
Suprafaţă desfăşurată Sd- 160mp; 
Suprafaţă utilă Su -128,6mp. 
Pridvor + scara acces clopotniţă–9,46mp; 
Pronaos – 16,21mp; 
Naos      -  93,93mp; 
Altar       - 9,00mp. 

 

12017522 2022 1.6.8. 108.500,00 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 179597/13.10.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand în vedere: 

 Referat de aprobare nr.176336/2022 și Raportul nr.178778/2022 al Directiei Patrimoniu; -  
 Având în vedere prevederile prevederilor art. 861 alin.(3), art. 867-870 Codul civil, în 

temeiul prevederilor art.108 lit.”a”, 129 alin.2 lit.“c”, alin.6 lit.“a”, art.139 alin.3 lit. “g”, 
art.196 alin.1 lit.“a”, art.287 lit.”b”, art.290, art.297 alin.1 lit.“a”, art.300 alin.3 și art. 301 
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ 

  Ordonanța de urgență 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 al Municipiului Craiova: 

 
1.Darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” a bunului 

ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova cu denumirea „Biserica de Lemn Parcul 
Tineretului”,  situat în Municipiul Craiova , str. Banul Stepan nr. 2A, având nr. de inventar 12017522 şi 
valoarea de inventar de 108.500,00lei, identificat conform anexei la  prezentul raport 

2.Predarea-primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va efectua în baza unui protocol de predare 
- primire, încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii . 

3.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire. 
3.Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea corespunzătoare a bunului  ce 

constituie obiectul prezentului raport. 
4.Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.404/2005 referitoare la darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 
Teologul” a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri) in care acesta îşi desfăşoară activitatea.  
 
        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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