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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 34339/22.02.2021 
 
 
                                                          RAPORT  
 
 Prin raportul de specialitate nr. 27069/11.02.2021 a fost propusă  iniţierea unui proiect 
de hotărâre privind darea in administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri apartinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova, care se regăsesc în anexa raportului, precum şi  
modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. 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 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Prin adresa nr.33359/22.02.2021 Serviciul Investiţii  Achiziţii înaintează 
procesul verbal de receptie nr. 33306/22.02.2021  privind achiziţia  unei Autospecială cu 
platformă pentru lucru la înălţime cu propunerea ca aceasta să fie dată în administrare 
RAADPFL Craiova. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor date în gestiune directă 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi având în vedere faptul că anumite utilaje şi autovehicule din 
parcul auto al unităţii nu mai îndeplinesc condiţiile de siguranţă în exploatare, a fost  necesară 
achiziţia  acestei autospeciale cu platformă pentru lucru la înălţime, ţinând cont de volumul 
mare de lucrări pe care aceştia îl au cu lucrări specifice executate în domeniul întreţinerii, 
amenajării şi înfrumuseţării zonelor verzi. Bunul a fost achiziţionat conform contractului 
nr.136611/2020 încheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL şi a fost încheiat procesul verbal de 
custodie nr. 29958/2021 precum şi procesul verbal de receptie nr. 33306/22.02.2021 în care 
se menţionează faptul că produsul este corespunzător, 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în raportul de 
specialitate nr.27069/2021, referatul de aprobare nr,22039/ 03.02.2021 şi conform prevederilor 
art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui 
proiect de hotărâre privind darea in administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri 
apartinând domeniului privat al Municipiului Craiova, care se regăsesc în anexa la prezentul 
raport, precum şi  modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. 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 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

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

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

 

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

 
 

Întocmit, 
                      Exp Madlen Chiriac 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data/semnatura  



                                                                               BUNURI  in administrarea RAADPFL

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei. Administrator

1 masini cosit gazonul 5 HCL 24/2020 intrare în inventar 22604,05 RAADPFL

2 motocositori 10 HCL 24/2020 intrare în inventar 25123,04 RAADPFL

3 Container depozitare cu aer conditionat 4 HCL 383/2020 intrare în inventar 66764 RAADPFL

4 Autospecială cu platformă la înaltime 1 HCL 245/2019 intrare în inventar 303450  RAADPFL

5 Teren str.Macului nr.28(actual 14) 289 HCL 370/2013 intrare în inventar 146386,83  RAADPFL

6 Autospecială cu platformă pentru lucru la înălţime 1
Opel SS WOVVS0604LB207822, nacela Comet 
SF 13602;proces verbal receptie 
nr.33306/22.02.2021; cod clasificare 2.3.2.2.9.3

303450  RAADPFL

Anexa  LA HOTARAREA 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
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