
       MUNICIPIUL CRAIOVA    
       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                 PROIECT 
 
 

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22 

 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2021; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.99078/2021, raportul nr.99224/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.100248/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22;    
          În temeiul art.108, 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 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către  Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă utilă de 740 mp, din imobilul situat în str. 
Dimitrie Gerota, nr.22, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei nr.2 Poliţie Craiova. 

Art.2. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
folosirea spaţiului prevăzut la art.1, potrivit destinaţiei sale. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj 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.99078/              2021 

                                                                                                                              

     

 
  Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 740 mp din  imobilul situat în 

municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.22 
   
 
 Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Craiova cu nr.194835/31.05.2021, 
Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, ca unitate teritoriala a Politiei Romane solicita Primariei 
municipiului Craiova darea in folosinta gratuita a locatiei in care sa isi desfasoare activitatea curenta 
Sectia de Politie nr.2 , respectiv in cladirea situata in Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, cu o 
suprafata utila de 740 mp. 
 Cladirea apartine domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotararii Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr. 96/30.04.2001, atestat prin anexa nr. 2 la HG nr. 965/2002 modificat 
prin HG nr. 141/2008. 
 Urmare a celor menţionate mai sus şi în temeiul Articolul 108 lit.d , Administrarea domeniului 
public și privat al unităților administrativ-teritoriale -- Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, 
în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau 
privat, local sau județean, după caz, să fie date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică; 
conform art.129 alin.2, lit c) și alin.6 lit. b), art. 139, alin.1 și alin.2, din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 
analizarea şi aprobarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 
4 ani,  către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova, a spaţiului în 
suprafaţă de 740 mp din  imobilul situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.22. 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

 

 

 
 

 
 

                    Director executiv,                                                                                Şef serviciu 
                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 



   

 
 

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr.99224/09.06.2021  

                                       
 
                                                         

RAPORT  

la Proiectul de Hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită,  

către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova, 

a spaţiului în suprafaţă de 740 mp din  imobilul situat în municipiul Craiova, 

 str.Dimitrie Gerota, nr.22 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 94835/31.05.2021, 
Inspectoratul de Poliție al Judetului Dolj solicită Primariei municipiului Craiova atribuirea în 
folosință gratuită a spaţiului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 740 mp, din imobilul situat  in Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, jud. Dolj.  
 
 Potrivit HCL nr.103/2004, modificată prin HCL nr. 119/2012, Inspectoratul de Poliție al 
Județului Dolj prin Secția 2 Poliție, ocupă pentru desfășurarea activității de serviciu public 
specializat din anul 2005, spațiul în suprafață de 740 mp situat la adresa Craiova, str. Dimitrie 
Gerota, nr. 22, jud. Dolj, compus din 11 camere și dependințe.  
 
 Cladirea aparţine domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotararii 
Consiliului Local nr. 96/30.04.2001, atestat prin anexa nr. 2 la HG nr. 965/2002 modificat prin 
HG nr. 141/2008. 
 Spaţiul in suprafaţă de 740 mp situat in str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, identificat 
potrivit anexei la prezentul raport, este compus din 11 camere si dependinţe, respectiv: 
 - La parter - 4 camere, baie, spalator si grup sanitar 
 - La etajul I - 2 camere si spalator 
 - La etajul II - 5 camere, baie, spalator si grup sanitar 
 - Casa scarii aferentă pentru accesul la parter şi la etajul al doilea  al cladirii. 
 
 Potrivit art.2 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
„Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul 
persoanei,  al comunitătii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii”. 
 Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj funcţionează, ca unităţi cu personalitate 
juridică, potrivit art. 12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române. 
 Potrivit art. nr.108 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019  privind Codul 
administrativ -  Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
- consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în Partea a V-a a 
prezentului Cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după 
caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică. 
 Având în vedere că secţia 2 de Poliţie Craiova funcţionează în regim de continuitate din 
anul 2005 în baza HCL nr.103/2004,  pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în interesul 



   

instituţiilor de învăţământ şi în interesul general în zona de competenţă teritorială, este 
necesară atribuirea în folosinţă gratuită, pe durată determinată de 4 ani, a imobilului situat în 
Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, proprietate publică a municipiului Craiova, compus din 
spaţiu in suprafata utila de 740 mp, pentru funcţionarea Secţiei nr. 2 Poliţie. 
 
 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu referatul de aprobare nr.99078/08.06.2021, 
în temeiul art.108, art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (b), art. 139, alin.1, alin.2, alin.3 lit.(g) şi 
cu  art.154 alin.1, din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
           1.Atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă 
utilă de 740 mp, din imobilul situat în str. Dimitrie Gerota nr.22, identificat conform anexei la 
prezentul raport, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei nr.2 Poliţie Craiova. 
          2. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
folosirea spaţiului prevăzut la punctul 1, potrivit destinaţiei sale. 
 
 

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.Florentina Gavrilescu 

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

Semnătura: 
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