
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT
     
  

                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind  preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiului Craiova, str.1 

Mai, bl.7, parter 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.08.2015; 

          Având în vedere raportul nr.124119/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiului Craiova, str.1 Mai, bl.7, parter; 
         În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3, art. 123, 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 38,96 mp., situat în 
municipiului Craiova, str.1 Mai, bl.7, parter, în vederea amenajării unui punct de 
încasare a impozitelor şi taxelor locale. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.39/2010 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul     
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,               AVIZAT, 
             PRIMAR,                 PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU                 Ovidiu MISCHIANU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.124119/19.08.2015 

 
       SE APROBĂ,                                                                               

                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
                                                             RAPORT 
 
 Prin adresa nr.52914/2015 Direcţia impozite şi Taxe ne comunică raportul în care se prezintă situaţia 
deficitară a punctelor de încasare fiscală amenajate pe raza Municipiului Craiova. Pentru a veni în sprijinul 
cetăţenilor municipiului, pentru a îmbunătăţi condiţiile în care aceştia îşi plătesc obligaţiile fiscale, pentru 
creşterea eficienţei în colectarea veniturilor bugetului local, este nevoie de asigurarea de noi puncte de încasare 
a creanţelor fiscale.  
 În acest scop au fost identificate în cartierele Brazda lui Novac, Rovine şi Lăpuş unele locaţii care ar 
putea fi amenajate ca puncte noi de încasare a impozitelor şi taxelor locale, acestea aparţinând domeniului 
privat al municipiului.  Pentru amenajarea lor a fost necesară preluarea din administrarae RAADPFL Craiova a 
spaţiilor şi în acest sens a fost aprobată HCL nr.194/2015.   
  Consiliul de Administraţie al RAADPFL Craiova, a aprobat prin Hotărârea nr.67/29.04.2015 preluarea 
spaţiilor din administrarea regiei conform suprafeţelor solicitate de către Direcţia Impozite şi Taxe. Prin adresa 
nr.111262/2015 regia ne comunică faptul că un alt spaţiu, care corespunde cerinţelor Direcţiei impozite şi Taxe, 
şi anume spaţiul situat în 1 Mai bl.7, a devenit liber în data de 29.09.2015 şi poate face obiectul solicitării de 
preluare din administrarea RAADPFL Craiova. 
 În inventarul domeniului privat figurează Spaţiu str.1Mai –parter în suprafaţă de 38,96mp identificat la 
poziţia 48 anexa nr.2 a HCL nr.35/2010, având nr de inventar 11001010 dat în administrarea RAADPFL prin 
HCL nr.39/2010. 

 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 litera 

b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  

•  Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Craiova, a spaţiului situat în Craiova str. 1 Mai bl.7 parter, în suprafaţă de 38,96mp în 
vederea amenajării unui punct de încasare a impozitelor şi taxelor locale. 

•   Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr. 39/2010  cu modificările şi completările ulterioare şi nr.522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                                  
  Cons. jur.   Cristian Ionuţ Gâlea                               
                                                                                      
 
 
 
                                                                                             Întocmit, 
                                                                                   exp. Madlen Chiriac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr.  90182/18.06.2015                                                            
                                                                                                               SE APROBĂ, 
                                                                                                                    PRIMAR 
                                                                                                        Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 Compania de Apă Oltenia SA în calitate de Beneficiar şi Ministerul Mediului şi 
Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul operaţional Sectorial 
,,Mediu,,  realizează investiţia privind modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
Municipiul Craiova, investiţie ce se realizează prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 
2007-2013, Axa prioritară 1 ,, Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată,, 
conform Contractului de Finanţare nr.122523/26.09.2011, cod proiect : CCI 
2009Ro161PR003. 
 Această lucrare afectează o parte din incinta nr.2 a imobilului 2810 Podari, teren în 
sup de 7.311mp , având nr. Cadastral 32330, înscris în cartea funciară nr.32330 a comunei 
Podari şi se află în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale.  
 Deoarece imobilul nu este folosit sau exploatat la această dată de către titularul de 
drept real, iar Autoritatea Locală are în curs pe acest teren investiţii finanţate din Fonduri 
Europene, dat fiind caracterul de drept public al acestuia, este oportună schimbarea 
titularului dreptului de proprietate şi administrare asupra imobilului. 
 În acest sens, prin adresa nr.79911/28.05.2015 şi nr.89036/17.06.2015 autoritatea 
locală a solicitat Ministerului Apărării Naţionale transmiterea dreptului de proprietate şi de 
administrare asupra imobilului 2810 Podari, teren în sup de 7.311mp , având nr. Cadastral 
32330, înscris în cartea funciară nr.32330 a comunei Podari, pentru finalizarea investiţiilor de 
uz şi interes public, iar Ministerului Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02523 Bucureşti 
ne transmite proiectul de hotărâre. 
 



 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Titlul I , art. 554 ,a Titlului II , , din Codul 
Civil, cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, 
art. 36 alin 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 
 1.Preluarea suprafeţei de teren de 7.311mp din imobilul 2810 Podari din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în adomeniul public al 
municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local. 
 2.După preluare, partea de imobil se va utiliza în vederea realizării investiţiei prin 
Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 ,, Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată,, conform Contractului de Finanţare 
nr.122523/26.09.2011, cod proiect : CCI 2009Ro161PR003, într-un termen de 1 an. 
 3. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la 
art.2, imobilul menţionat la art. 1, revine de drept, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 4. Predarea-preluarea părţii de imobil transmise, potrivit prevederilor de la pct.1 se 
face pe bază de protocol încheiat între părţi. 
 
            5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului 
public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, cu 
modificările şi completările 
             6.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a H.G. nr. 
141/2008. 
 
 
 
 
              Director executiv,                                                                                  Şef 
serviciu, 
           Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                             Silvia Nănău 

                                                                               
 

întocmit 
Madlen Chiriac 
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