
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT             

            HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind preluare din  administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a unor spaţii cu altă destinaţie 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2015. 

Având în vedere raportul nr.75764/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune preluare din  administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a unor spaţii cu altă destinaţie; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, 
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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a spaţiilor cu altă destinaţie prevăzute în anexa care face 
parte integrantă dinprezenta hotărâre, în vederea amenajării a noi puncte de încasare 
a impozitelor şi taxelor locale. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu 
şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 
 

 

 PT.SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 

 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.75764/21.05.2015 

 
 
       SE APROBĂ,                                                                               

                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
 
                                                             RAPORT 
 Prin adresa nr.52914/2015 Direcţia impozite şi Taxe ne comunică raportul în care se prezintă 
situaţia deficitară a punctelor de încasare fiscală amenajate pe raza Municipiului Craiova. Pentru a veni 
în sprijinul cetăţenilor municipiului, pentru a îmbunătăţi condiţiile în care aceştia îşi plătesc obligaţiile 
fiscale, pentru creşterea eficienţei în colectarea veniturilor bugetului local, este nevoie de asigurarea de 
noi puncte de încasare a creanţelor fiscale.  
 În acest scop au fost identificate în cartierele Brazda lui Novac, Rovine şi Lăpuş unele locaţii care 
ar putea fi amenajate ca puncte noi de încasare a impozitelor şi taxelor locale.  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificarile ulterioare, s-a 
aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. În inventarul 
domeniului privat se regăsesc spaţiile cu altă destinaţie, printre care şi cele identificate pentru a fi 
amenajate în scopul menţionat mai sus, astfel: 
        - Spaţiu Brazda lui Novac bl.G4 parter în sup de 55,13mp identificat la poz 385- anexa 2A HCL 
522/2007 

 
       -  Spaţiu Rovine bl.E1 parter în sup de 221,35mp identificat la poz 429- anexa 2A-HCL 522/2007;  
modificata prin HCL 35/2010   

 
       - Spaţiu Lăpuş bl.T6 parter în sup de 130,52mp. identificat la poz 405-anexa 2A-HCL 522/2007 

 
       - Spaţiu st. 1 Mai ,bloc 7 parter în sup de 38,96 mp. identificat la poz 48-anexa 2A-35/2010 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.282/2008, cu modificările ulterioare a fost aprobată darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.   Regia se ocupă de administrarea 
fondul locativ, a spatiilor cu alta destinatie si a terenurilor apartinand domeniului public raspunde de 
problemele privind administrarea fondului locativ, contractarea inchirierii spatiilor si in general de 
aplicarea legislatiei in domeniul fondului locativ. dministreaza si tine evidenta fondului locativ încheie 
contractele de inchiriere pentru spatiile locative folosite ca locuinte sau spatii cu alta.  În lista bunurilor 
anexă la HCL 282/2008, figurează spaţiile  cu altă destinaţie, care ar putea fi amenajate în scopul 
menţionat, astfel:  : 

- La poziţia 273 anexa A- Spaţiu Brazda lui Novac bl.G4 parter în sup de 55,13mp  
- La poziţia 312 anexa A- Spaţiu Rovine bl.E1 parter în sup de 221,35mp  
- La poziţia 291 anexa A- Spaţiu Lăpuş bl.T6 parter în sup de 130,52mp. 

Consiliul de Administraţie al RAADPFL Craiova, a aprobat prin Hotărârea nr.67/29.04.2015 
preluarea spaţiilor din administrarea regiei conform suprafeţelor solicitate de către Direcţia Impozite şi 
Taxe. Spaţiul situat în 1 Mai bl.7, este la această dată închiriat şi nu poate face obiectul solicitării de 
preluare din administrarea RAADPFL Craiova. 

 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 

litera b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  

•  Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Craiova, a spaţiilor cu altă destinaţie prevăzute în anexa, în vederea amenajării a 
noi puncte de încasare a impozitelor şi taxelor locale. 



•   Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr. 282/2008  cu modificările şi completările ulterioare şi nr.522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                                  
  Cons. jur.   Cristian Ionuţ Gâlea                              Şef serviciu, 
                                                                                     Silvia Nănău 
 

 

 

 

                                             Întocmit, 

                                   exp. Madlen Chiriac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

Denumire şi adresa spatiu 

Rămâne în 
administrarea 
RAADPFL

Se preia in 
administrarea 
Consiliului Local

Pozitie/anexa/HCL 
inventariere

Pozitie/anexa/HCL 
administrare

Nr. 
Crt. sup/mp valoare/lei sup/mp valoare/lei

1
Spaţiu Brazda lui Novac bl.G4 parter 

16,36 26 415 38,77 62 598 385-2A-522/2007 273-A-282/2008

2
 Spaţiu Rovine bl.E1 parter 

156,21 252 217 65,14 105 175 429-2A-522/2007;  
8-4A-35/2010  

312-A-282/2008; 4-
2A-39/2010

3
Spaţiu Lăpuş bl.T6 parter 

110,94 179 124 19,58 31 614 405-2A-522/2007 291-A-282/2008
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