
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

                               

HOTĂRÂREA NR. 22 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2010. 

Având în vedere raportul nr.5309/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 7, 8, 9, 10/2010; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.123 şi art.61 alin.2 din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 se va face pe bază de protocol. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.526/2009 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR, 
       Virgil BOBOC                                                            Nicoleta MIULESCU 
 



   

 

 

 

 

  



                                                                                     ANEXA LA HOT ĂRÂREA NR.22/2010 
 
 
 

• Baza sportivă: suprafaţa totală 21470 mp cu valoare de inventar 
2498480,18 lei compusă din: 

- Complex SKATE cu valoare de inventar 16857,39 lei; 
- Patru sisteme compuse din două părţi multifuncţionale cu gazon cu 

dimensiunea de 20x35 m (suprafaţă de 700 mp) cu valoare 345714,65 
lei; 

- Patru terenuri de tenis tip COURTSOL cu valoare de 117958,07 lei; 
- Zece mese pentru defăşurarea partidelor de şah cu valoare de 3384,58 lei; 
- Zece mese pentru defăşurarea partidelor de ping-pong  cu valoare de 

9509,58 lei; 
- 100 de bănci din beton placate cu lemn cu valoare de 66818,16 lei; 
- Un set echipament pentru desfăşurarea partidelor de minigolf obstacole 

cu valoare de 26366,97 lei; 
- Amenajare platformă pe care este amplasată baza sportivă şi împrejmuire 

cu gard metalic compus din plasă din sârmă zincată în suprafaţă de 2635 
mp cu valoare totală de 1911870,78 lei 

• Scena în suprafaţă de 189,4 mp cu valoare de 231962,96 lei 
• Clădire WC ecologice în suprafaţă de 122,3 mp, compusă din două 

încăperi vestiare, două încăperi birouri, grup sanitary femei, grup sanitary 
bărbaţi, grup sanitary pentru personae cu disabilităţi, încăpere pază, cu 
valoare totală de 202118,73 lei; 

• Alee împrejmuire ansamblu fântână mecanică pietonală în suprafaţă de 
360 mp compusă din pavaj de piatră 9x9x5 cm dalată ,cu lăţimea de 3 m şi 
lungimea de 120 m construită în jurul fântânii realizată la nivelul 
trotuarului în formă de patrulater cu laturile de 30 m fiecare în valoare 
totală de 48933,6 lei 
 

 
 
 
 

                                        
                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
                                                  Virgil BOBOC 

 
 



 
 

 
 


