
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           

                                                          
                                                                                             PROIECT        

                                                                               
HOTĂRÂREA NR._____ 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de vânzare a spaţiilor comerciale și de prestări servicii  

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

25.02.2021;  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.22855/2021, raportul nr.25459/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.26035/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de vânzare a spaţiilor comerciale și de prestări servicii; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, modificată și completată, Normei 
metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 
proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1341/2002; 
            În temeiul art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, 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, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în comisia de vânzare a spaţiilor comerciale și de prestări servicii, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/2016. 

  Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                         
Nr.22855/04. 02.2021                                                                                                                  
                                                                                    

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii. 
 
  Prin Legea 550/2002 s-a stabilit cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor 
de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. 
 Potrivit dispozitiilor Legii 550/2002,  în fiecare comună, oraş, municipiu, în care există spaţii care 

cad sub incidenţa legii, se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii. 

Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată 
din 5 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi, după cum urmează:a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, 
după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare se află spaţiul comercial sau de prestări de 
servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea 
reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor; b) 
un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de preşedintele 
consiliului judeţean; stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administraţie al regiei autonome;c) 

un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de 

directorul general. 

 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 550/2002, la nivelul Municipiului Craiova, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.71/21.07.2016, Consiliul Local al Municipiului Craiova a desemnat 
reprezentanţi în  comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii. Având în 
vedere încheierea mandatului consilierilor locali desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/21.07.2016, este necesar a se  desemna  din rândul consilierilor locali nou 
aleşi, reprezentanți care să facă parte din această comisie. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de 
interes local,  este necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale 

şi de prestări servicii. 
 
 

  
                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      

                                                               Lia Olguţa Vasilescu                                
  
 

 
                      Director Executiv,                                                                Şef Serviciu, 
                   Cristian  Ionuţ Gâlea                                                      Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.25459/09.02.2021                                      
 
 
                                                                                                                                                     

      RAPORT, 
privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia 

pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.   
 
 
 
  Prin Legea 550/2002 s-a stabilit cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor 
de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. 
 Potrivit dispozitiilor Legii 550/2002,  în fiecare comună, oraş, municipiu, în care există 
spaţii care cad sub incidenţa legii, se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau 
de prestări de servicii. 
 Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi, după cum urmează:a) 3 

reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare 
se află spaţiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se află regia 

autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot 
deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor; b) un reprezentant al regiei autonome, 
respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de preşedintele consiliului judeţean; 
stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administraţie al regiei autonome;c) un 
reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
desemnat de directorul general. 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 550/2002, la nivelul Municipiului Craiova, 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/21.07.2016, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
desemnat reprezentanţi în  comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii. 
 Având în vedere încheierea mandatului consilierilor locali desemnaţi prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/21.07.2016, este necesar a se  desemna  din rândul 
consilierilor locali nou aleşi, reprezentanți care să facă parte din această comisie.  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local din 27.11.2002, Referatului de aprobare nr. 22855/04.02.2021   și   
în temeiul  art.129 alin.14, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1.Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Comisia pentru 
vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, după cum urmează: 
 Membri titulari:  
  1.___________________  
  2. __________________  



 

  3.___________________  
 Membru supleant:  
  1.__________________  
  2. Încetarea  efectelor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2016. 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 



          

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr._________/2021 

 
 

 
 

 

 

 

 Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale și de prestări servicii 
 

 

  

 

 
 

 Membri: 

 1._________________ 

 2._________________ 

           3._________________ 

 

 

 

 

 Supleant: 

 1._________________ 

  

 

 

 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 26035/10.02.2021 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
  -    Referatul de aprobare nr. 22855/04.02.2021, 

− Raportul nr.25459/09.02.2021 al Directiei Patrimoniu; 

− In conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 
proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 ; 

− Potrivit Ordonanţei 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 :  
 1.Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Comisia pentru 
vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii 
  2. Încetarea  efectelor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2016. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

                                                                              
HOTĂRÂRE NR. 71 

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 

 
Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 21.07.2016;  
     Având în vedere raportul nr.115587/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii;  
       În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate 
în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.1341/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002, completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.246/2003. 
      În temeiul art. 36, alin. 9,  art.45, alin. 3 şi art. 61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii după cum urmează : 

           Membri titulari: 
  1. Mihai Marius – consilier local 
  2. Beţiu Traian Alexandru Corneliu - consilier local 
  3. Mănescu Dumitru - consilier local. 
            Membru supleant: 
  1.Voicu Dorel – consilier local. 

  Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2005.   

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 PT.SECRETAR, 
Bianca Maria Carmen PREDESCU Ovidiu MISCHIANU 
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