
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

                                  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a  bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142 A 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.115093/2020, raportul nr.119155/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.119213/2020 prin care se 
propune darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142 A; 

          În conformitate cu prevederile  art.554,  art.858 şi art.863 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, art.196 alin.1 lit.a, art.286 alin.4, art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova 

asupra bunurilor aparţinând domeniului public, situate în str.Brestei, nr.142A, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi preluarea în 
domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate la art.1. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de process verbal 
încheiat între părţi. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Craiova  nr.203/2017 referitoare la darea în administrare, către Sport 
Club Municipal Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova şi se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.80/2006 referitoare la darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sport Club Municipal Craiova 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 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 115093/10.08.2020                                                                                Se aprobă, 

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

      Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
               privind transmiterea în administrare catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

                a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, din  str. Brestei nr. 142A 
               

           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/28.01.2016 a  fost aprobată preluarea din exploatarea SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL în administrarea Consiliului Local a Municipiului Craiova a bunurilor 
Piaţa Brestei şi teren Piaţa Brestei  - 980mp din care 780mp aferent construcţiei situat în Craiova str.  
str. Brestei nr. 142A. 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.115464/10.08.2020 , prin 
Director General Cercel Ninel  solicită darea în administrare a bunurilor Piaţa Brestei şi teren Piaţa 
Brestei  - în suprafaţă de 980mp din care 780mp aferent construcţiei str. Brestei nr. 142A în vederea 
amenajării unul parc auto datorită extinderii acestuia prin achiziţia de autovehicule şi utilaje. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102 , anexa 1, poz. 637 terenul în 
suprafaţă de 980mp, cu valoarea de inventar de 491265,32lei, precum şi construcţia situată str. Brestei 
nr. 142A  au fost inventariate  în domeniul public al Municipiului Craiova . 

 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este 
persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în 
conformitate cu legislaţia în vigoare fiind înfiinţată prin Hotărîrea nr. 14/1995 a  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. Regia are ca obiect de activitate administrarea, conservarea şi exploatarea în 
condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate de aceasta .  

În raport de obiectul de activitate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006 s-a aprobat darea în administrare  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
       Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
       în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
       in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
     considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei hotărâri 
privind transmiterea în administrare catre Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a bunurilor Piaţa Brestei şi teren Piaţa Brestei în suprafaţă de 980mp din 
care 780mp aferent construcţiei situate în municipiul Craiova,  str. Brestei nr. 142A. 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
                                                                                         Director executiv,                                                           



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 119155/18.08.2020                                                                             

                                                                                                              Se aprobă, 

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

 

 

            Raport  privind transmiterea în administrare catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
                a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, din str. Brestei nr. 142A 

 
 
 
                

            Prin referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre privind transmiterea în administrare catre 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova  a terenului şi construcţiei situate în Craiova str. Brestei nr. 142A a fost 
iniţiată propunerea privind dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei hotărâri privind 
transmiterea în administrare catre Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova respectiv Piaţa 
Brestei şi teren Piaţa Brestei în suprafaţă de 980mp din care 780mp aferent construcţiei situate în 
municipiul Craiova,  str. Brestei nr. 142A. 

         Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 102/27.02.2014 privind modificarea inventarului bunuirilor 
care aparţin domeniului public al municipiului în anexa nr. 1 la poziţia 637 a fost inventariat în 
domeniul public „Teren aferent Piaţa Agroalimentară Brestei în suprafaţă de 980mp din care780mp 
aferent construcţie”  

     Tot prin hotărârea mai sus menţionată la art.2 a fost aprobată concesionarea către SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL a terenului aferent Piaţei Agroalimentare Brestei, situat în str. Brestei în 
suprafaţă de 980mp din care 780mp aferent construcţiei. 
       Prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/28.01.2016 a  fost aprobată preluarea din exploatarea SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL în administrarea Consiliului Local a Municipiului Craiova a bunurilor 
Piaţa Brestei şi teren Piaţa Brestei - 980mp din care 780mp aferent construcţiei situat în Craiova str.  
str. Brestei nr. 142A. 
       Această hotărâre fiind emisă ca urmare a  solicitării înregistrate sub nr.11799/21.01.2016, prin 
care SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL  comunică acordul cu privire la preluarea bunului cu denumirea 
Piaţa Brestei din exploatarea acesteia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Acordul are în vedere solicitarea formulată de SM Craiova privind folosinţa clădirii cât şi faptul că 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. în baza H.C.L. nr.341/2014 a făcut nenumărate demersuri în 
vederea închirierii prin licitaţie publică a Pieţei Brestei,  plătind redevenţă lunară, fără a încasa 
venituri.  
        Datorită faptului că nu au fost intreprinse demersurile privind preluarea din exploatarea SC Pieţe 
şi Târguri Craiova SRL aceasta revine  prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub 
nr. 64153/2017 şi solicită efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea din exploatarea societăţii 
în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a bunului Piaţa Brestei şi teren Piaţa Brestei 
- 980mp din care 780mp aferent construcţiei situat în Craiova str. Brestei nr. 142A, motivat de faptul 
că, acesta nu constituie un obiectiv ce se pretează desfăşurării activităţilor comerciale permanente 
emiţandu-se în acest sens Hotărârea Consiliului Local nr.203/25.05.2017 prin care a fost aprobată 



   

preluarea din exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în administrarea Consiliului Local a 
Municipiului Craiova a bunurilor identificate in solicitare. 
   La art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.203/25.05.2017  a fost aprobată darea  în administrare 
către Sport Club Municipal Craiova ca urmare a solicitării înregistrate la Primăria municipiului 
Craiova sub nr.61214/2017, prin care sus numita a solicitat sprijinul privind alocarea unui spaţiu şi 
darea în administrarea acestuia, în vederea transformării în sală de box, în vederea desfăşurării  
antrenamentelor şi competiţiilor secţiei de box  
       Bunul cu denumirea Piaţa Brestei cât şi terenul aferent, date în administrare către Sport Club 
Municipal Craiova figurează în evidenţa financiar contabilă a Primăriei Municipiului Craiova ca 
mijloace fixe cu număr de inventar 12007933 şi valoare de 227.258,68 lei reevaluată la 28.12.2018, 
respectiv nr.42002194 cu valoare de 491.265,32 lei reevaluată la 28.12.2018 are nr cadastral  12200 şi 
înscris în Cartea Funciară cu nr. 24091 a municipiului Craiova .  
     Locaț ia  respect ivă nu este  folosită  în prezent  de către  Sport  Club Municipal Craiova 
datorită  faptului că ea nu se pretează pentru desfășurarea unor antrenamente sport ive, iar 
în condiț iile actuale sunt  puț ine șanse să-l folosească în viitorul apropiat. 
         Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.115464/10.08.2020, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  solicită darea în 
administrare a bunurilor Piaţa Brestei şi teren aferent Piaţa Brestei situat str. Brestei nr. 142A.  
      Terenul situat str. Brestei nr. 142A  în suprafaţă de 980mp din care 780mp aferent construcţiei este 
solicitat în vederea amenajării unui parc auto datorită extinderii acestuia prin achiziţia de autovehicule 
şi utilaje şi  datorită faptului că imobilul - construcţie se poate, amenaja ca atelier, magazii de 
depozitare şi în acelaşi timp dispune de cai de acces care pot fi folosite pentru aprovizionare cu materii 
prime şi materiale. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este 
persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în 
conformitate cu legislaţia în vigoare fiind înfiinţată prin Hotărîrea nr. 14/1995 a  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. Regia are ca obiect de activitate administrarea, conservarea şi exploatarea în 
condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate de aceasta .  

În raport de obiectul de activitate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006 s-a aprobat darea în administrare  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
       Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
       în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
       in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare. 
        Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, art. 129  alin. 2, 
lit. c , art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din OUG. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.   
 

1. Încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova asupra bunurilor situate în 
str. Brestei nr. 142A şi identificate în anexa la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, 
preluarea în domeniului public al municipiului Craiova. 

2. Darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova a bunurilor  identificate la punctul 1 

3. Predarea – primirea  bunurilor identificate la punctul 1 se va face pe bază de proces verbal 
încheiat între părţi 



   

4. Revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.203/2017 cu privire la  darea în 
administrare către Sport Club Municipal Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova , situate în str. Brestei nr. 142A . 

  
 
                Director executiv,                                                                                 întocmit,  
              Ionuţ Cristian Gâlea                                                                       insp. Cosmin Popescu 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
                               



   

 
 

 

 

                                                                     ANEXA  
 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire mijloc fix  Numar de Inventar  Valoare de Inventar 

(lei) 

1. Piata Brestei , str. Brestei , nr. 142A 12007933 227258,68 

2. Teren Piata Brestei  -  suprafaţă 980mp 

din care 780mp aferenti constructie 

42002194 491265,32 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 119213/18.08.2020 

 

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.115093/10.08.2020 și Raportul nr.119155/18.08.2020 al Directiei 
Patrimoniu; 

−    Având în vedere prevederile  Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil şi  

−   In baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
−  Ordonanța de urgență 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: 
  
    - Încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova asupra bunurilor situate în 
Craiova, str. Brestei nr. 142A şi identificate în anexa la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, 
preluarea în domeniului public al municipiului Craiova. 

- Darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova a bunurilor  identificate la punctul 1 

- Predarea – primirea  bunurilor identificate la punctul 1 se va face pe bază de proces verbal 
încheiat între părţi 

     -Revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.203/2017 cu privire la  darea în administrare 
către Sport Club Municipal Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova , situate în str. Brestei nr. 142A . 

 
 
 
 
                 Director Executiv,                     Intocmit             
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