
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

             
     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129 

 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.210660/2019, raportul nr.212779/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.213995/2019 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă 
gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129;    
          În conformitate cu prevederile  art.108, art.287 lit.b, art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art. 858-866, art.874-875 
din Codul Civil;   

  În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.68/2019, care va avea următorul conținut: 

           „Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, până la 31.12.2020, cu posibilitatea de 
prelungire, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spatiilor parter, în suprafaţă totală de 409 
mp, precum şi a cotei de ½ din suprafața de 28,2 mp, ce reprezintă holul de acces în 
imobilul, cu regim de înălţime P+4, situat în municipiul Craiova,  str. Brestei, 
nr.129,  în vederea desfăşurării activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Dolj.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                              Primar                                                  

SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                     Mihail Genoiu                                
Nr.210660/03.12.2019                                       

                                                                                                                           
 

   Referat de aprobare 

 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 68/2019 

 

  

 Prin Hotărârea nr. 68/2019 a fost aprobată darea în folosință gtatuită, până la data de 

31.12.2019, către Agenția Națională  de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională  

a Finanțelor  Publice Craiova, a spațiului în suprafață totală de 491.2 mp, situat în 

Municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129, compus din spații parter, în suprafață  de 463 mp și 
28.2 mp, reprezentând  holul de acces, în vederea desfășurării activității Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Dolj.Ulterior, prin Hotărârea nr.127/2019 a fost modificată 

hotărârea nr. 68/2019. 

 Prin adresa nr.204031/2019  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Craiova solicită punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a spatiului situat la parterul  imobilul 

cu regim de înălţime P+4, situat în municipiul Craiova,  str. Brestei nr.129, în vederea 

desfăşurării activităţii instituției, întrucât imobilul situat în Craiova, str. Mihail 

Kogălniceanu nr. 10 în care își desfășoară activitate Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Craiova va intra într-un proces de consolidare ce se va întinde pe întreaga perioadă a 

anului 2020. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 

prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 

după caz, să fie:a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 

subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) 

închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte 

modalităţi prevăzute de lege.” 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 

din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesară și oportună 

dezbaterea, analizarea și aprobarea  proiectului  de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 
68/2019, în sensul prelungirii perioadei de folosință gratuită a imobilului situat la parterul 

imobilului cu regim de înălțime P+4, situat în Municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129. 
 

 
 

                                                          Director Executiv,                                                                    
                                                        Cristian  Ionuţ Gâlea                                                         
                                                                                                       
                                                    

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      

SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr. 212779/ 05.12.2019                                                                                       Primar 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 

RAPORT, 
 
 
   
  
 Prin Hotărârea nr. 68/2019 Consiliului Local al Municipiului Craiova  a aprobat darea 
în folosinţă gratuită, până la data de 31.12.2019, către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului în suprafaţă 
totală de 491,2 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, compus din spaţii 
parter, în suprafaţa de 463 mp. şi 28,2 mp., reprezentând holul de acces, în vederea 
desfăşurării activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj. Spaţiile fac parte 
din imobilul situat în str. Brestei nr. 97 (actual nr. 129) cu nr de inventar 12008363, ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  conform HG 141/2008  Anexa 2 poziţia 
312. 
  Ulterior, prin adresa nr.53074/2019 Tribunalul Dolj  a solicitat  punerea la dispoziţie, 
cu titlu gratuit, a  etajului I şi a două încăperi de la parter ( sala de şedinţe în suprafaţă de 
45,43 mp  şi debara în suprafaţă de 8.57 mp) din imobilul cu regim de înălţime P+4, situat 
în municipiul Craiova,  str. Brestei nr.129, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei Penale 
din cadrul Judecătoriei Craiova, Tribunalul Dolj. De asemenea, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin adresa 
nr. 5059/18.03.2019 a comunicat Tribunalui Dolj  acordul privind revocarea dreptului de 
folosinţă, deţinut în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019, 
asupra a două încăperi de la parter respectiv, sala de şedinţe în suprafaţă de 45,43 mp  şi 
debara în suprafaţă de 8.57 mp, situate la parterul imobilului  din  municipiul Craiova,  str. 
Brestei nr.129.  Astfel, prin HCL nr. 127/2019 a fost aprobată transmiterea în folosinţă 
gratuită pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire către Tribunalul Dolj a unor 
spaţii din imobilul situat în str.Brestei nr. 129 în suprafata de 54mp (sala sedinte 45,43 şi 
debara 8,57mp) precum si cota de ½ din holul comun de acces având suprafata 28,2mp.  
 Prin HCL 127/2019 a fost deci modificată în mod corespunzător HCL nr.68/2019 cu 
privire la suprafeţele aflate în folosinţa gratuită, astfel că Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi-a desfăşurat în 
continuare activitatea în spaţii ce au suprafaţa totală de 409mp şi cota de ½ din holul 
comun de acces de 28,2mp. 
 Prin adresa inregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 204031/22.11.2019  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova solicită să le punem la dispoziţie cu titlu gratuit în continuare şi până la 
31.12.2020 spaţiul pe care deja îl folosesc în conformitate cu prevederile HCL nr. 68/2019 
cu modificările ulterioare, cu posibilitatea de prelungire.  
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 
după caz, să fie:a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) 
închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte 
modalităţi prevăzute de lege.” 
  Pentru a răspunde solicitării  este necesară modificarea HCL nr.68/2019 în sensul 
modificării celor prevăzute la art.1 al acestui act normativ şi aprobarea transmiterii în 
folosinţă gratuită până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire, către Agenţia 



 

Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova a spatiilor situate în imobilul din Craiova str. Brestei nr. 129 la parter, în suprafata 
totală de 409mp precum şi a cotei de ½ din suprafata de 28,2mp ce reprezintă holul de 
acces in imobil. 
 
 Faţă de cele prezentate în temeiul prevederilor art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi potrivit prevederilor art. 
858-866, art.874-875 din  Codul Civil, ale H.C.L. nr.68/2019 cu modificările ulterioare şi 
potrivit referatului de aprobare nr. 210660/03.12.2019, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova:  

1. Modificarea art. 1 al HCL nr.68/2019 care devine: ,,Se aprobă transmiterea în 
folosinţă gratuită până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire, către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova, a spatiilor parter în suprafaţă totală de 409mp 
precum şi a cotei de ½ din suprafata de 28,2mp ce reprezintă holul de acces in 
imobilul cu regim de înălţime P+4, situat în municipiul Craiova,  str. Brestei 
nr.129,  în vederea desfăşurării activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Dolj,, 

 
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                    Exp. Chiriac Madlen 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 213995/09.12.2019 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 

− Referat de aprobare nr.210660/03.12.2019, Raportul nr.212779/05.12.2019 al Directiei 

Patrimoniu; 

− HCL nr. 68/2019, HCL nr. 127/2019 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  

  - Modificarea art. 1 al HCL nr.68/2019 care devine: ,,Se aprobă transmiterea în folosinţă 

gratuită până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire, către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spatiilor 

parter în suprafaţă totală de 409mp precum şi a cotei de ½ din suprafata de 28,2mp ce 

reprezintă holul de acces in imobilul cu regim de înălţime P+4, situat în municipiul Craiova,  

str. Brestei nr.129,  în vederea desfăşurării activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Dolj,, 
 

 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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