
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
         

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, 
str.Olteţ, nr.5 

 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2020; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.48931/2020, raportul nr.49147/2020 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.49327/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil 
situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5;    
            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b, art.297 şi art.299 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a imobilului-clădire, cu suprafaţa construită de 
192 mp., având număr de inventar 12008389 şi valoarea de inventar de 554822,00 
lei şi a terenului aferent, în suprafaţă de 192 mp., având valoarea de inventar de 
158856,00 lei, situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5, în vederea închirierii ca 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 

Art.2. Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de 
protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare-
predare. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 şi nr.282/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                  Se aprobă,  
Direcţia Patrimoniu                                                                       Primar 
Serviciul Patrimoniu                                                               Mihail Genoiu 

nr.48931/17.03.2020 

 

 

                                                      Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre privind darea în administre către Regia Autonomă de Administrarea a 
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,  a  imobilului- clădire cu suprafața  construită 

de 192 mp și a terenului aferent,   situat  în Craiova , str. Olteț,  nr. 5, în vederea închirierii ca 

spații cu altă destinație decât aceea de locuință. 

. 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010 a fost aprobată la 
art. 1 lit. c) modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova 

prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr. 3 unde la poziția 92 se regăsește ,,Clădire Rom 

Handicap, suprafața construită 192 mp situată pe terenul înscris în CF nr. 58028, str. Olteț nr. 5”. 
 Imobilul este situat în Centrul Istoric al Municipiului Craiova. Clădirea cu  suprafață construită 

192 mp  are nr. inventar 12008389, regim înălțime P+1 și pod,  este o construcție datând din perioada 
anilor 1930 și este situată pe terenul  ce are număr de  inventar 41000744,  cu suprafața de 1141 mp,  

înscris în Cartea Funciară nr. 58028. 

 Potrivit Regulamentului de funcționare și acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova, 
aprobat prin Hotărârea Consiliuli Local nr. 211/2015, zona Centrului Istoric are funcțiunea 

preponderentă de zonă comercială și spații office.   
     Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este persoană 

juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. Printre activitățile de bază ale Regiei se află  administrarea, conservarea, protejarea, 

întreţinerea imobilelor şi exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi 
imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de 

lege, precum și închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi 

încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii. 
 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.”  

  Având în vedere domeniul de activitate al R.A.A.D.P.F.L Craiova în care se regăseşte, ca 
obiect administrarea domeniului public al Municipiul Craiova, pentru exploatarea în condiţii de 

eficienţă economică a bunurilor, şi ţinând cont de dispoziţiile  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  Proiectulului de Hotărâre privind darea în administrecătre Regia Autonomă de 

Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,  a  imobilului-clădire cu  suprafața 
construită de192 mp și a terenului aferent, situat  în Craiova , str. Olteț,  nr. 5,  în vederea închirierii ca 

spații cu altă destinație decât aceea de locuință. 
 

 

    Director executiv, 

    Cristian Ionuţ Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr.49147/17.03.2020                                        Primar 
                                                                                                                                  Mihail Genoiu 
 
 
 
 
Raport privind darea în administre către Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public 

și Fondului Locativ Craiova,  a  imobilului- clădire cu suprafața  construită de 192 mp și a 
terenului aferent,   situat  în Craiova , str. Olteț,  nr. 5, în vederea închirierii ca spații cu altă 

destinație decât aceea de locuință.  
 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010 a fost aprobată la 
art. 1 lit. c) modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova 
prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr. 3 unde la poziția 92 se regăsește ,,Clădire Rom 
Handicap, suprafața construită 192 mp situată pe terenul înscris în CF nr. 58028, str. Olteț nr. 5”. 
 Imobilul este situat în Centrul Istoric al Municipiului Craiova. Clădirea cu  suprafață construită 
192 mp  are nr. inventar 12008389, regim înălțime P+1 și pod,  este o construcție datând din perioada 
anilor 1930 și este situată pe terenul  ce are număr de  inventar 41000744,  cu suprafața de 1141 mp,  
înscris în Cartea Funciară nr. 58028. 
   Asupra imobilului s-au realizat intervenții privind repararea corpului de clădire, modernizarea şi 
dotarea cu echipamente, aceste fiind   necesare atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite 
desfăşurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform 
destinației; pentru funcționare s-au efectuat atât lucrări de reparații curente la interior și exterior: fațadă, 
revizie învelitoare, igienizări, placaje, pardoseli, înlocuiri ale închiderilor exterioare-tâmplărie: uși și 
ferestre cât și reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze 
prin lucrări de investiții publice finanțate din bugetul local la capitolul 51.02. Autorități publice și acțiuni 
externe.  

Prin realizarea intervențiilor, condițiile de exploatare a spațiilor utile din imobil, asigură pe lângă     
respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, conform căruia 
proprietarii construcţiilor au  ca obligaţii principale  efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de 
reparaţii cât și cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele 
care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească 
sănătatea și integritatea fizică și psihică. 
 Potrivit Regulamentului de funcționare și acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliuli Local nr. 211/2015, zona Centrului Istoric are funcțiunea preponderentă de zonă 
comercială și spații office.   
     Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este persoană juridică 
care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Printre 
activitățile de bază ale Regiei se află  administrarea, conservarea, protejarea, întreţinerea imobilelor şi 
exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea regiei sau 
administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege, precum și închirierea spaţiilor 
de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi încheierea contractelor de asociere, în 
condiţiile legii. 
 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.”  
 Astfel, având în vedere domeniul de activitate al R.A.A.D.P.F.L Craiova în care se regăseşte, ca 
obiect administrarea domeniului public al Municipiul Craiova, pentru exploatarea în condiţii de eficienţă 
economică a bunurilor este necesară darea în administre către Regia Autonomă de Administrarea a 



 

Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,  a  imobilului-clădire cu  suprafața construită de192 mp 
și a terenului aferent în suprafață de 192 mp, ce face parte din suprafața de 1141 mp, situat  în Craiova , 
str. Olteț,  nr. 5,  în vederea închirierii ca spații cu altă destinație decât aceea de locuință. 
           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297, art.299 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Referatului de aprobare 
nr.48931/17.03.2020 şi în temeiul art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1.Darea în administrarea Regiei Autonomă de Administrarea a Domeniului Public și Fondului 
Locativ Craiova,  a  imobilului- clădire cu suprafața  construită de 192 mp având număr de inventar 
12008389  și valoarea de inventar de 554822,00 lei și a terenului aferent în suprafață de 192 mp și 
valoarea de inventar 158856,00 lei,  situat  în Craiova , str. Olteț,  nr. 5,  în vederea închirierii ca spații cu 
altă destinație decât aceea de locuință. 
         2. Preluarea- predarea bunului prevăzut la punctul 1 se va face pe bază de Protocol de preluare-
predare întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.  
        3.Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul  de preluare-predare a  bunului 
prevăzut la punctul  1 din prezentul raport. 
         4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
nr.80/2006 şi nr.282/2008.  
 
 
   
 
 
 
        Director executiv,                                      Şef serviciu,             
       Ionuţ Cristian Gâlea                                         Lucian Cosmin Mitucă   
 
                
                                               
                                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                               Insp. Daniela Duţu 
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