
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                
            PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie 

aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 
 Având în vedere raportul nr.26420/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-865, art.868 din 
Codul Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, 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 Regulamentul privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova (spaţii comerciale şi 
de prestări servicii), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



 
Municipiul Craiova  
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 

Nr . 26420/17.02.2016                                                             Se aprobă, 
                                                                                           Primar 
                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

                                                                             Raport, 
 
 
 Potrivit prevederilor  art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi competările ulterioare “(1) Consilile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public 
sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome, să fie concesionate ori să fie 
închiriate.(2)Închirierea  se face prin licitaţie publică ,organizată în condiţiile legii” 
Deoarece prevederile legilor mai sus invocate sunt imperative şi în ceea ce priveşte închirierea  bunurilor 
proprietate privată a municipiului Craiova, pentru atribuirea contractelor de închiriere a bunurilor proprietatea 
privată a Municipiului Craiova , autoritatea publică locală a  stabilit  un cadru organizatoric legal şi unitar în 
ceea ce priveşte atribuirea acestor contracte. Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Local  nr.192/2015 a fost 
aprobat  Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sal privat al municipiului 
Craiova administrate de persoane juridice de drept puiblic sau privat în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Craiova.Acesta asigură totodată respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 
închiriere a bunurilor proprietatea publică/privată a municipiului Craiova  şi anume: 
a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la  aplicarea 
procedurii pentru închirierea bunurilor.  
b) tratamentul egal pentru toti ofertanţii, respectiv aplicarea intr-o maniera nediscriminatorie a  criteriilor de 
atribuire a contractului de închiriere. 
c)proporţionalitate -ce presupune ca orice măsură stabilită de autoritatea publică să fie necesară şi  
corespunzătoare naturii contractului de închiriere. 
d) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice participant, persoană fizică sau  juridică 
capabilă, potrivit legislaţei, a dobândi bunuri pe teritoriul României, să aibă dreptul de a participa la licitaţia 
publică în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Craiova, în condiţile 
legii, ale conventiilor şi acordurilor la care România este parte. 
         Prin  adresa înregistrată la nr.149970/2015 , RAADPFL Craiova, transmite nota de fundamentare 
referitoare la  necesitatea aprobarii unui Regulament privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie  aparţinând 
domeniului privat, administrate de RAADPFL Craiova. În sensul solicitării se prezintă următoarele argumente: 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova detine in administrare pe lângă alte bunuri al caror regim de inchiriere este 
deja reglementat prin legi speciale si spatii comerciale si de prestari servicii care fac parte din domeniul privat 
al Municipiului Craiova . 

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare al R.A.A.D.P.F.L. Craiova aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323/2015 printre principalele activitati ale regiei se 
regaseste si cea de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinţă. 

Faţă de aspectul ca spatiile cu alta destinatie administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova necesita investitii 
pentru conservare si modernizare , iar actuala modalitate de inchiriere a acestora trebuie accelerata , procedura 
de atribuire a acestor imobile necesita o reglementare corelata cu prevederile Regulamentului – cadru instituit 
in acest sens prin H.C.L. nr.192/2015. 

Avand in vedere regimul juridic al acestor spatii , respectiv, apartin  domeniului privat al Municipiului 
Craiova si sunt administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova , precum si specificul acestora – spatii comerciale si 
de prestari servicii , pentru eficienţa administrării acestora care poate duce la atragerea de venituri atât pentru 



bugetul regiei cat si pentru bugetul local , RAADPFL Craiova apreciază  ca fiind necesar aprobarea unui 
regulament de inchiriere adaptat specificului acestor imobile, astfel cum este prezentat in documentatia 
anexata fundamentarii. 
   În ceea ce priveste inchirierea terenurilor curte si spatiilor cu destinatie de locuinta apartinand domeniul 
public sau privat proprietatea municipiului Craiova si administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, rămân supuse 
reglementarilor legale speciale privind inchirierea acestor bunuri, iar pentru celelalte imobile (altele decat 
spatiile cu alta destinatie) regia va proceda la aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.192/2015. 
   Având în vedere  adresa  nr.149970/2015 a   RAADPFL Craiova, pentru informarea în prealabil, potrivit 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , şi în conformitate cu Dispoziţia 
Primarului municipiului Craiova de aprobare a  Regulamentului privind procedura de asigurare a 
transparenței decizionale la nivelul Primăriei Municipiului Caiova a proiectelor de acte normative şi ţinând 
cont de raportul nr.156517/2015, prin adresa 156571/2015 s-a solicitat Direcţiei Relaţii Publice şi Management 
Documente,  afişarea la sediul Primăriei Municipiului Craiova  şi pe pagina proprie de internet  a ,, 
Regulamentului  privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat , administrate de 
RAADPFL Craiova (spaţii comerciale şi de prestări servicii)” 

        Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.14-16 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi  completările ulterioare, cu  art.858-865,art.868 Noul 
cod Civil ,în temeiul art. 36 alin 2 lit. c, coroborat cu alin 5 lit.b , art.45 alin3, art.61 alin2, şi art. 115, alin.1 lit. 
b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

Aprobarea   Regulamentului  privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, administrate de R.A.A.D.P.F.L.Craiova (spaţii comerciale şi de prestări servicii)  
prevăzut în Anexa la prezentul raport. 

 
 

 
  

  

      Director Executiv,                           Întocmit, 
       Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                     Expert Chiroiu Daniela  
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