
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
         

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unui 

imobil care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.05.2019; 
     Având în vedere expunerea de motive nr.82600/2019, rapoartele nr.86546/2019 al  

Direcţiei Patrimoniu şi nr.87664/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Craiova a unui imobil care aparţine domeniului public al municipiului Craiova;    
          În conformitate cu prevederile  art. 858-870  din Codul Civil;   
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.302/2018 referitoare 
la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, 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 încetarea contractului nr. 44466/19.03.2008 ce are ca obiect transmiterea 
în folosinţă gratuită, către Uniunea Artiştilor Plastici din România, a unui imobil  
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a 
imobilului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea  creării locuinţelor 
protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de 
consiliere vocaţională pentru victimele violentei domestice. 

Art.3. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţi. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare – 
primire. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2007. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi 
Uniunea Artiştilor Plastici din România vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                    
Nr.82600/06.05.2019                                       
                                                                                                                           
 

   Expunere de motive 
 
 
 Prin adresa nr.60833/2019 Directia de Asistentă Socială Craiova  solicită alocarea 
unui spaţiu ce va fi utilizat pentru crearea locuinţei protejate şi a serviciilor integrate 
complementare, respectiv grupul de suport şi cabinetul de consiliere vocaţională pentru 
victimele violenţei domestice, în scopul implementării Proiectului privind combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice- „VENUS- Împreună pentru o viaţă în 
siguranţă!”, cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). 
  În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale si 
consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile 
proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop 
lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor 
publice”  
 Faţă de cele prezentate este necesar şi oportun initierea unui  proiect  de hotărâre  
privind darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui spatiu ce apartine 
Municipiului Craiova, pentru crearea locuintelor protejate si a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport si cabinete de consiliere vocationala pentru victimele 
violentei domestice. 
  
 
 
 

                    Primar,                                                          Director Executiv,                                          

               Mihail Genoiu                                                Cristian  Ionuţ Gâlea                                           
                                                                                                       
                                                    
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr. 86546/10.05.2019                                                            Primar 
                                                                                                                                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT, 
 
 
  Prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 s-a „aprobat trecerea imobilelor compuse din 
construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în 
administrarea consiliilor locale respective”. Iar în Anexa nr.118 a HG 866/2002 figurează  bunurile 
„Clădire pavilion Leamna”, „Magazie alimente, materiale Leamna”, „Grajd porci”şi suprafaţa de 
2801 mp teren. 
 Astfel, în inventarul domeniului public al Municipiului Craiova figurează următoarele 
bunuri: 

− Teren Comuna Leamna cu suprafaţa de 2801 mp, având nr de inventar 42000404 şi valoare 
de  118101,66 lei; 

− Clădire Pavilion Leamna- Sat Leamna cu suprafaţa de 150,9 mp, având nr. de inventar 
12007958 şi valoarea de 209334,57 lei; 

− Magazie alimente, materiale Leamna, sat Leamna, cu suprafaţa de 40 mp, având  nr de 
inventar 12007959 şi valoarea 13522,51 lei; 

− Grajd porci-Sat Leamna cu suprafaţa de 40 mp, având nr. de inventar 12007960 şi valoarea 
de 5464,41 lei; 

− Împrejmuire gard sârmă, Sat Leamna, cu nr. de inventar  12007961 şi valoare de 5407,57 
lei; 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Munnicipiului Craiova nr. 619/2007, imobilul situat în 
Comuna Leamna, compus din bunurile mai sus enumerate a fost atribuit în folosinţă gratuită, pe o 
perioadă de 25 de ani, Uniunii Artiştilor Plastici din România. În consecinţă a fost încheiat 
contractul de transmitere în folosinţă gratuită, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
44466/19.03.2008. 
  Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, prin adresele nr. 29362/12.02.2019 şi 
nr.60833/28.03.2019, solicită identificarea şi alocarea spaţiilor necesare pentru crearea locuinţelor 
protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere 
vocaţională pentru victimele violenţei domestice,  întrucât a fost încheiat Acordul de parteneriat 
între  Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi, în scopul derulării Proiectului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice-”VENUS-Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cu finanţare prin Programul 
Operaţional Capital Uman (POCU), axa priotară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea şi 
dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victemelor violenţei 
domestice.  
 Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice reprezintă un tip de serviciu social 
cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victemele pot beneficia de cazare, 
supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare 
şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. 
 Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, prin adresa   înregistrată 



 

la Direcţia de Asistenţă Socială Craiova sub nr.5108/07.02.201, transmite informaţii  cu privire la 
identificarea  spaţiului pentru crearea Locuinţei  protejate  şi a serviciilor complementare din cadrul 
proiectului „Venus- Împreună pentru o viaţă în siguanţă!” şi anume: 

− spaţiul pentru crearea Locuinţei protejate trebuie să asigure servicii de găzduire pentru un 
număr de 6 victime/an/ciclu de servicii şi este recomandat identificarea unui spaţiu cu  aria 
desfăşurată  mai mare sau egală cu 150 mp. 

− pentru amenajarea celor două servicii complementare este recomandat identificarea  unor 
spaţii disticte.  Orientativ, Spaţiul pentru grupul de suport  ar trebui să aibă aproximativ 16 
mp, iar pentru cabinetul de consiliere vocaţională se recomandă identificarea unui spaţiu 
adecvat de minim 6-8 mp. 

 Având în vedere că  în imobilul mai sus menţionat nu se mai desfăşoară activităţi, acesta 
afându-se, în prezent, în stare avansată de degradare,  precum si faptul că „Identificarea şi alocarea 
spaţiilor necesare pentru crearea locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei domestice” 
reprezintă una dintre  principalele activităţi desfăşurate de către Primăria Municipiului  Craiova, 
prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, în cadrul Acordului de parteneriat, autoritatea publică 
locală  a identificat imobilul situat în Comuna Leamna, compus din bunurile identificate în Anexa la  
prezentul raport, ca locaţie pentru crearea  acestor locuinţe. 
  În conformitate cu prevederile art. 123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate 
ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.” 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 858-866, art.866-870 din  Codul 
Civil,  potrivit expunerii de motive nr.82600/2019 şi în temeiul art.36 alin2 lit c, art.45 alin.3 şi 
art.61 alin.2 şi art.123din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  
 1.Încetarea contractului nr. 44466/19.03.2008 ce are ca obiect  de transmitere în folosinţă 
gratuită a imobilului  identificat în Anexa la prezentul raport,  către Uniunea Artiştilor Plastici din 
România. 
 2.Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în administrarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilului identificat în Anexa la prezentul raport. 
 3.Preluarea-predarea imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, se va face pe bază 
de protocol încheiat  între părţi.  
 4.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport.  
 5.Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2007. 
 6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 147/1999. 
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                                          Insp. Daniela Duţu 



 

 
 



 

 

                                                                                                                                                     Anexa 
 
 

 
 
  

Nr. 

crt. 

Denumire Regim Juridic Adresă Număr inventar Valoare inventar 

1 Teren Comuna Leamna cu 

suprafaţa de 2801 mp   

Domeniul Public Sat Leamna 42000404 118101,66 

2 Clădire Pavilion Leamna - Sat 

Leamna cu suprafaţa de 150,9 

mp 

Domeniul Public Sat Leamna 12007958 209334,57 

3 Magazie alimente, materiale 

Leamna, sat Leamna, cu 

suprafaţa de 40 mp 

Domeniul Public Sat Leamna 12007959 13522,51 

4 Grajd porci-Sat Leamna cu 

suprafaţa de 40 mp 

Domeniul Public Sat Leamna 12007960 5464,41 

5 Împrejmuire gard sârmă, Sat 

Leamna 

Domeniul Public Sat Leamna 12007961 5407,57 



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 87664/13.05.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Expunerea de motive nr.82600/06.05.2019; 
  -  Raportul nr.86546/10.05.2019 al Directiei Patrimoniu; 
 − Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 ; 
 − Prevederile art. 858-866, art.866-870 din  Codul Civil 
 − Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea pre aprobare Consiliului Local: 
 

 1.Încetarea contractului nr. 44466/19.03.2008 ce are ca obiect  de transmitere în folosinţă 
gratuită a imobilului  identificat în Anexa la prezentul raport, către Uniunea Artiştilor Plastici din 
România. 
 2.Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în administrarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilului identificat în Anexa la prezentul raport. 
 3.Preluarea-predarea imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, se va face pe bază de 
protocol încheiat  între părţi. 
 4.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport. 
 5.Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2007. 
 6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
147/1999. 
 
  
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                                                           cons. Jr. Nicoleta Bedelici 
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