
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT   
                            

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă gratuită 

nr.25250/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a două 

terenuri situate în Aleea Teatrului, nr.1 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
          Având în vedere raportul nr.20681/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă gratuită 
nr.25250/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia, având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a două terenuri situate 
în Aleea Teatrului, nr.1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.315/2004, privind dezvoltarea regională în 
România, modificată și completată şi ale art. 874-875 din Codul Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă prelungirea, pe o perioada de 5 ani, dar nu mai mult de perioada 

funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a duratei 
contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr.25250/23.02.2012 încheiat între 
Municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 
având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită, a două terenuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova,în suprafaţă de 60 mp. şi respectiv 
77mp., situate în Aleea Teatrului, nr.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr.25250/23.02.2012. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2012.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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                                                                                                                    SE APROBĂ,              
        
                                                                                                                     Pt.   PRIMAR 
                                    Viceprimar 
            MIHAIL GENOIU 
 
                                                               

      RAPORT, 
                                                       
 
              Prin adresa nr.20327/14.02.2017 formulată de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia se solicită prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a contractului 
de atribuire în folosință gratuită nr.25250/23.02.2012. 
     În sensul solicitării precizăm: 
În baza Hotărârii nr.20/2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova prin care s-a aprobat  
atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, dar nu mai mult de perioada 
funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a două terenuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 60 mp şi, respectiv, 77 
mp, situate în Aleea Teatrului, nr.1, în vederea amenajării unor locuri de parcare, între 
Municipiul Craiova reprezentat prin Primar și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia a fost a fost încheiat contractul  de atribuire în folosință gratuită 
nr.25250/23.02.2012, a cărui valabilitate expiră la data de 23.02.2017. 
 Potrivit art.2 alin.2 din contractul de  mai sus, prelungirea duratei contractului peste 
perioada de 5 ani, se face prin acordul de voință al părților. 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, motivează solicitarea prin faptul 
că  deține un  parc auto de 14 mașini cu care angajații acesteia fac deplasări zilnice în toate 
județele Regiunii Sud- Vest Oltenia –DOLJ,Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea, în vederea 
implementării și monitorizării proiectelor contractate de beneficiari.  
În conformitate cu art.8 alin1 din  Legea nr.315/2004, privind dezvoltarea regională în 
Romania, modificată şi completată  care precizează că  în fiecare regiune de dezvoltare 
funcţionează câte o agenţie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, 

nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul 
dezvoltării regionale, solicitarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
se poate încadra în prevederile art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală referitoare la atributul Consiliulul Local de a da în folosință 
gratuită, pe termen limitat bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată 
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de 
utilitate publică. 
Având în vedere adresa nr.20327/14.02.2017  precum și dispoziţiile art. 874-875 din Noul 
Cod Civil referitoare la dreptul de folosință cu titlu gratuit și ținând cont de prevederile 
art.2 alin.2  din  contractul  de atribuire în folosință gratuită nr.25250/23.02.2012,este 
necesar a se prelungi, pe o perioadă de 5 ani,  durata contractului de atribuire în folosință 
gratuită . 



     Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.315/2004, 
privind dezvoltarea regională în Romania,modificată și completată, art. 874-875 din Noul 
Cod Civil și  în temeiul art.36,alin.2 lit.c, art.124, art.61,alin.2 și art.115,alin.1,lit.b din 
Legea nr.215/2001  republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare propunem spre aprobare  Consiliului Local al  Municipiului 
Craiova : 
 
1. Prelungirea, pe o perioada de 5 ani, dar nu mai mult de perioada funcţionării Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a duratei contractului de atribuire în 
folosință gratuită nr.25250/23.02.2012 încheiat între Municipiului Craiova şi Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect atribuirea în folosință 
gratuită a două terenuri care aparțin domeniului pubic al municipiului Craiova,în suprafață 
de 60 mp și , respectiv 77mp, situate în Aleea Teatrului, nr.1. 
  2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de atribuire în folosință gratuită nr.25250/23.02.2012. 
3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.20/2012.      
 
 
      
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                   Vizat de legalitate,                                                                                         
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