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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind încetarea dreptului de administrare al  Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, asupra imobilului situat în municipiul Craiova, str. Mihai 

Viteazul, nr. 20 
  

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
24.11.2022; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.198492/2022, raportul nr.199636/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.201851/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea dreptului de 
administrare al  Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, asupra imobilului situat 
în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 20;      

   În conformitate cu prevederile art.554 şi art.863 din Codul Civil;  
   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1.Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal 
,,Filantropia” Craiova, asupra imobilului  compus din teren în suprafaţă de 402 mp. 
şi construcţie, cu regim de înălţime P+3E, situat în municipiul Craiova, str. Mihai 
Viteazul, nr. 20,  identificat în anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                  Art.2. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
bunului identificat la art.1.         

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 referitoare la darea în administrarea 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, a resurselor materiale, umane şi 
financiare şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.3/2016 referitoare la darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, 
nr.20. 

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova 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. 198492/11.11.2022      
                                                                       
                                                                                                                                                                    

     Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare acordat Spitalului 

Clinic Municipal Filantropia, pentru imobilul situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/08.01.2016, Consiliul Local a aprobat darea în 

administrarea Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” Craiova a imobilului situat în 

municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 20. 
 Predarea-primirea imobilului compus din teren în suprafaţă de 402 mp şi clădire P+3E, 

s-a făcut prin Procesul-verbal de predare-primire nr. 9087/19.01.2016,  încheiat între părţi.    
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 174500 din data de 

05.10.2022,  Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” Craiova ne informează cu privire la 
faptul că imobilul mai sus menţionat a fost eliberat. 

 Totodată ni se solicită preluarea imobilului mai sus menţionat.  

 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre 
privind încetarea dreptului de administrare acordat Spitalului Clinic Municipal Filantropia, 

pentru imobilul situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20, având ca obiect încetarea efectelor 
Hotărârii Consiliului Local nr.3/08.01.2016. 

 
 

 

                                                                        Primar,  
                                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 
 

                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 199636/16.11.2022   
 
                                                                                                  

      RAPORT, 
  privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal Filantropia, 

pentru imobilul situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20 
 
 
  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/08.01.2016, s-a aprobat darea în 
administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova a imobilului situat în 
municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 20 şi, implicit, s-a modificat Hotărârea 
Consiliului Local nr. 311/2010, privind darea în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova a resurselor materiale, umane şi financiare. 
 Imobilul, cu o suprafaţă utilă totală de 357,98 mp, este racordat la reţeaua de 
apă şi canal a municipiului Craiova, gestionată de Compania de Apă Oltenia, şi la 
reţeaua de energie electrică, având branşament propriu. 
 Încălzirea imobilului se face prin intermediul a două centrale termice murale, 
cu tiraj forţat, amplasate la parterul clădirii, ce consumă gaze naturale, având 
branşament propriu, racordat la reţeaua de gaze naturale din municipiul Craiova, 
gestionată de GDF Suez Energz România. 
 Predarea-primirea imobilului compus din teren în suprafaţă de 402 mp şi 
clădire P+3E, conform planului de amplasament şi delimitare a terenului şi a 
Releveelor anexate, s-a făcut prin Procesul-verbal de predare-primire nr. 
9087/19.01.2016,  încheiat între părţi.    
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 174500/2022, 
prin care suntem informaţi că activitatea medicală s-a mutat în clădirea Ambulatoriul 
de Specialitate Adulţi Pav. A, ni se solicită preluarea imobilului  situat în municipiul 
Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 20.    
 În raport cu starea de fapt prezentată, se impune încetarea dreptului de 
administrare al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru imobilul situat 
în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 20 şi, implicit, modificarea  Hotărârii 
Consiliului Local nr. 311/2010 şi încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 
3/08.01.2016.    
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 554 și art.863 din 
Codul Civil, în temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, 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, modificată şi completată, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
          1. Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal 



 

,,Filantropia” pentru imobilul situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20, compus din teren în 
suprafaţă de 402 mp şi construcţie cu regim de înălţime P+3E,  identificat în anexele 
1-5 la prezentul raport. 
 2. Preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunului identificat la pct.1. 
  3. Pe cale de consecinţă, se va modifica Hotărârea Consiliului Local nr. 
311/2010, privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova a resurselor materiale, umane şi financiare şi îşi va înceta efectele Hotărârea 
Consiliului Local nr. 3/08.01.2016, privind darea în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova a imobilului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20. 
  
  
   
 

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, 
Insp. Cristina Kollek 

 
 

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