
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a propus realizarea unor obiective de 

investiții, inclusiv prin accesarea fondurilor europene. Printre obiectivele propuse se numără 

construirea unei săli 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. 

În vederea edificării unei săli de sport, a unei parcări pentru autoturisme și a unor spații 

de învățământ a fost identificat imobilul, teren în suprafață de 1.764 mp, situat în municipiul 

Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 244975 

Craiova, aflat în domeniul public al Municipiului Craiova. 

Pentru realizarea unor căi de acces la Corpul B al Universității și amenajarea unei parcări 

și a unor peluze a fost identificat imobilul, teren în suprafață de 1.582 mp, situat în municipiul 

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66 D, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 244974 Craiova, 

aflat în domeniul public al municipiului Craiova. 

În scopul asigurării unor căi de acces la Căminul studențesc nr. 2 și edificării unei 

centrale termice, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a identificat imobilul, teren 

în suprafață de 143 mp, situat în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, județul 

Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova, aflat în domeniul public al municipiului 

Craiova. 

Asupra imobilelor sus-menționate Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

are intabulat un drept de folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani, în baza HCL nr. 

311/2020. 

Potrivit punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătuit din ,,(…) terenurile și clădirile 

în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte 

organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile 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”. În plus, în conformitate cu prevederile art. 226 

alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

„Universităţile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau 

din domeniul privat al statului”. 

De asemenea, conform art. 293 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități 

administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin 

hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a 

consiliului local, declarându-se din bun de interes public județean sau local în bun de interes 

public național. 

Prin Hotărârea nr. 3/05.05.2022, Senatul Universității a aprobat începerea demersurilor 

referitoare la trecerea imobilelor înscrise în Cărțile Funciare nr.  244975 Craiova, nr. 244974 

Craiova și nr. 244973 Craiova din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public 



al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin adresa nr. 104641/06.06.2022, a comunicat 

faptul că sprijină demersul trecerii imobilelor sus-menționate în proprietatea Statului Român și 

administrarea Ministerului Educației prin Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. 

Valoarea de inventar a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 244974 Craiova este de 

2.238.864,40 lei, a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova este de 533.097.50 lei, 

iar a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova este de 77.461,88 lei, așa cum este 

menționat în adresa Primăriei Municipiului Craiova nr. 191648/30.12.2020. 

În acest sens, Ministerul Educației, prin nota înaintată Guvernului, în conformitate cu 

prevederile art. 293 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, a solicitat aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul 

General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova, privind 

emiterea unei hotărâri având ca obiect declararea imobilelor înscrise în Cărțile Funciare nr. 

244975 Craiova, nr. 244974 Craiova și nr. 244973 Craiova din bunuri de interes public local, în 

bunuri de interes public național și transmiterea acestora din domeniul public al municipiului 

Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, instituție aflată în coordonarea Ministerului 

Educației. 

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Local al Municipiului 

Craiova a aprobat, prin Hotărârea nr. 414/2022, trecerea din domeniul public al municipiului 

Craiova, în domeniul public al statului a imobilelor situate în strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, 

bulevardul 1Mai nr. 66 D și strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, înscrise în Cărțile Funciare nr.  

244975 Craiova, nr. 244974 Craiova și nr. 244973 Craiova, în vederea dării acestora în 

administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Craiova. 

Actul administrativ sus-menționat, emis de către Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, a fost verificat pentru legalitate, așa cum rezultă din adresa Instituției Prefectului – 

Județul Dolj nr. 9057/1/2022.  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a solicitat Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Dolj intabularea sau înscrierea provizorie a dreptului de proprietate 

asupra imobilelor înscrise în Cărțile Funciare nr. 244975 Craiova, nr. 244974 Craiova și nr. 

244973 Craiova, în favoarea Statului Român, în baza HCL nr. 414/2022 (dosare nr. 209407/2022, 

nr. 209411/2022 și nr. 209416/2022), solicitări respinse conform Încheierilor de respingere nr. 

209407, nr. 209411 și nr. 209416 și Încheierilor de respingere de reexaminare nr. 228500, nr. 

228494 și nr. 228498. De asemenea, prin adresa nr. DGDP/3545/2023, și Ministerul Educației a 

solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj intabularea sau înscrierea 

provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în Cărțile Funciare nr. 244975 

Craiova, nr. 244974 Craiova și nr. 244973 Craiova, în favoarea Statului Român, solicitare 

respinsă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj cu precizarea că „pentru 

înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Statului Român – domeniul 

public, este necesar a se depune actele conform prevederilor art. 293 alin. (5) din Codul 

administrativ „Guvernul, la inițiativa autorității/instituției publice care a solicitat trecerea 

bunului, adoptă o hotărâre prin care declară bunul de uz sau interes public național, aprobă 

înscrierea bunului în inventar și stabilește titularul dreptului de administrare””. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ 

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației, iar corectitudinea datelor 

prezentate aparține inițiatorului. 



Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, și respectă 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului 

de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a 

instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru 

înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

înscrierea imobilelor situate în strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, bulevardul 1Mai nr. 66 D și 

strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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