
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

                          HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 

                       Având în vedere referatul de aprobare nr.89188/2021, raportul nr.89197/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.89305/2021 prin care se propune 
încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova; 
          În conformitate cu prevederile  art.108, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată şi 
art.858 -870 din Codul Civil; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a şi b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, 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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Preluarea-predarea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de protocol, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 şi nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova. 

Art.5. 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,   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova                                               
Direcţia Patrimoniu                                                                     
Serviciul Patrimoniu                                                            

nr.89188/20.05.2021

                                                      Referat de aprobare
a Proiectului  de hotărâre  privind preluarea unor bunuri din administrarea  Regiei Autonome de Ad-

ministrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.
.

    Prin  adresa  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Craiova  cu  nr.  58932/30.03.2021,  Regia
Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova  înaintează Hotărârea
nr.33/24.03.2021 a Consiliului de Administrație al regiei, prin care s-a stabilit scoaterea din evidența
regiei a imobilului situat în str. Bucovăț, nr. 7 și transmiterea  acestuia către Primăria Municipiului
Craiova, întrucât imobilul se afla într-o stare avansată de degradare.

De  asemenea,  în  vederea  demarării  de  către  autoritatea  publică  locală  a  unor  lucrări  de
investiții, Direcția Patrimoniu a  solicitat acordul Consiliului de Administraţie  al regiei, cu privire la
preluarea  din  administrare  a  terenului  în  suprafață  de  300  mp,  situat  în  Craiova,  str.  Nicolae
Romanescu, nr.4.

 Astfel,   este necesară și oportună inițierea unui Proiect de Hotărâre   privind preluarea unor
bunuri din administrarea  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova. 

                                                                                    Primar, 
                                                                 Lia-Olguța Vasilescu

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

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                        
Nr.89197/20.05.2021                                 

RAPORT,  privind  preluarea unor bunuri din administrarea  Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova. 

Prin  adresa  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Craiova  cu  nr.  58932/30.03.2021,  Regia
Autonomă  de  Administrare  a  Domeniului  Public  și  Fondului  Locativ  Craiova   înaintează  Hotărârea
nr.33/24.03.2021 a Consiliului  de Administrație al  regiei,  prin care s-a stabilit  scoaterea din evidența
regiei  a  imobilului  situat  în  str.  Bucovăț,  nr.  7  și  transmiterea   acestuia  către  Primăria  Municipiului
Craiova, întrucât imobilul se afla într-o stare avansată de degradare.

Imobilul -construcție situat în Craiova, str. Bucovăț, nr .7, este compus din mai multe locuințe ce
aparțin atât  Municipiului Craiova  cât și unor persoane fizice.

La această dată în inventarul domeniului public cât si privat al Municipiului Craiova figurează
următoarele locuințe:

-  locuință  str.  Bucovăț,  nr.  7  compusă din 6 camere,  cu suprafața  de 188,77 mp,  ce  aparține
domeniului privat al Municipiului Craiova, nr de inventar 11000733 și valoare de inventar 228945,70 lei.

- locuință str. Bucovăț, nr. 7 compusă din 2 camere și dependințe, cu suprafața de 50,62 mp, ce
aparține domeniului public al Municipiului, nr. de inventar 12013212 și valoare de inventar 65751,54 lei.

-  locuință  str.  Bucovăț,  nr.  7  compusă  din  1  cameră,  cu  suprafața  de  16,70  mp,  ce  aparține
domeniului public al Municipiului Craiova, nr. de inventar 12014551 și valoare de inventar de 14779,50
lei.

-  locuință  str.  Bucovăț,  nr.  7  compusă  din  2  camere,  cu  suprafața  de  38,54  mp,  ce  aparține
domeniului public al Municipiului Craiova, nr. de inventar 12014552 și valoare de inventar de 34107,90
lei.

Acesta este  amplasat pe terenul în suprafață de 611 mp, nr. de inventar 41000128 și valoare de
inventar  de  283718,71  lei,  ce  aparține  domeniului  privat  al  Municipiului  Craiova  și  se  află  în
administrarea  RAADPFL Craiova,  conform  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova  nr.
448/2018. 
 Întrucât  acestea se  află  intr-o stare  avansată  de degradare,  nemaiputând fi  exploatate  conform
destinației,   este  necesară  preluarea  acestora  din  administrarea  Regiei  Autonome  de  Administrare  a
Domeniului Public al Municipiului Craiova.

De asemenea, în vederea demarării de către autoritatea publică locală a unor lucrări de investiții,
Direcția Patrimoniu a  solicitat acordul Consiliului de Administraţie  al regiei, cu privire la preluarea din
administrare a terenului în suprafață de 300 mp, situat în Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.4.

Terenul în suprafață de 300 mp, nr. de 41000497 și valoare de inventar de 160608,32 lei, înscris în
Cartea Funciară nr.229595, aparține domeniului privat al Municipiului Craiova și se află în administrarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a transmis
acordul Consiliului de Administrație cu privire  la preluarea din administrare a terenului în suprafață de
300 mp, situat în Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr.4 .
          Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  ,  art. 858-870 din Noul Cod Civil, Referatului de
aprobare nr.89188/20.05.2021 şi în temeiul art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din Ordonanţa de
urgenţă  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  propunem  spre  aprobare  Consiliului  Local  al
Municipiului Craiova:
           1.Încetarea dreptului de administrare al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și
Fondului  Locativ  Craiova, asupra  bunurilor,  identificate  în  anexă  la  prezentul  raport  și  preluarea  în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.



          2.Preluarea- predarea bunurilor identificate în anexă la prezentul raport, se va face pe bază de
Protocol  de  preluare-predare întocmit  între  părți  în  termen de  30 de zile  de la  intrarea în  vigoare a
hotărârii. 
          3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul  de preluare-predare a
bunului prevăzut la punctul  1 din prezentul raport.
          4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.
282/2008 și nr.80/2006.

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 

Bunuri propuse a fi preluate din administrarea Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Nr
.
crt
.

Denumire Regim
Juridic

Număr
inventar

Valoare inventar

1  Locuință  str.  Bucovăț,  nr.  7
compusă din 6 camere, cu suprafața
de 188,77 mp

Dom Privat 11000733 228945,7

2 Locuință str. Bucovăț, nr. 7 compusă
din  2  camere  și  dependințe,  cu
suprafața de 50,62 mp

Dom Public 12013212 65751,54

3 Locuință str. Bucovăț, nr. 7 compusă
din 1 cameră, cu suprafața de 16,70
mp

Dom Public 12014551 14779,5

4 Locuință str. Bucovăț, nr. 7 compusă
din 2 camere, cu suprafața de 38,54
mp

Dom Public 12014552 34107,9

5 Teren str. Bucovăț nr. 7A Dom Privat 41000128 283718,71

6 Teren str. Dunării, nr.4  Dom Privat 41000497 160608,32
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