
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
       

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 

al municipiului Craiova 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.135617/2021, raportul nr.140955/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.141676/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova;    
            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. 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 modificarea suprafeţelor terenurilor care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 

Art.3. 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 
 



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

Bunuri aflate în administrarea RAADPFL a caror suprafete  se modifică

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate
Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren str. Elena Teodorini nr.3
suprafata se modifică prin 
majorare  de la 919 mp la 1255 
mp 

1038356
HCL 279/2021; in administrare 
RAADPFL conform HCL 282/2008 
anexa A poz 548

2 Teren str. Câmpia Islaz nr.101 suprafata se modifică prin prin 
majorare de la 43mp la 1000mp,  535370

HCL nr.279/2021; in administrare 
RAADPFL conform HCL 282/2008 
anexa A poz 435

3 Teren str. Theodor Aman nr.6
suprafata se modifică prin 
diminuare de la 540,25mp 
la537,25 mp

461161 hotărârea cons administratie 
nr.79/2021

4 Locuinţă str.T. Aman nr.6
suprafata se modifică prin 
diminuare de la 117,52mp la 
107,45 mp

9045 hotărârea cons administratie 
nr.79/2021, HCL 282/2008



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.135617/02.08. 2021  
 
 
 
 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind  darea in administrare către RAADPFL Craiova 

a unor bunuri apartinând domeniului privat al municipiului Craiova 
 
  
 
 
 

 
 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova au fost introduse sau au fost 
modificate suprafete de teren ce reprezintă bunuri apartinând domeniului privat care 
urmează să fie date in administrarea regiei în vederea exploatării.  
   Având în vedere cele menţionate mai sus, 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. 
 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.140955/11.08.2021 
 
 
 
                                                          RAPORT  
 

privind modificarea HCL nr. 282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 
 

 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ are ca obiect 
de activitate întreţinerea  fondului locativ ,dispunând de personal specializat pentru lucrările ce 
trebuiesc efectuate Regia este persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a fost înfiinţată 
prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Prin Hotărîrea Consiliului 
Local nr. 282/2008 s-a aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 
         .Prin HCL nr.279/2021  s-au înregistrat o serie de modificări în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova în sensul modificării suprafetelor unor 
terenuri care se află deja in administrarea regiei,  după cum urmează:    

 
1.  A fost actualizat prin HCL nr. 279/2021, inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova prin majorarea suprafeței de teren 
aferentă bunului imobil – Teren str. Nicolcescu nr.3, de la 919 mp la 1255 mp şi a fost 
actualizată denumirea bunului  în Teren str. Elena Teodorini nr.3. Terenul situat la 
această adresă se află în administrarea RAADPFL Craiova conform HCL nr.282/2008 
anexa A  pozitia 548 însă suprafata  care se administrează trebuie modificată datorită 
celor  menţionate mai sus, modificare ce se regăseşte în  anexa la prezentul raport.  

2. A fost actualizat prin HCL nr. 279/2021, suprafața de teren aferentă 
bunului imobil – Teren str Câmpia Islaz nr.103 prin majorare de la 43mp la 1000mp,  şi 
a fost actualizată denumirea  bunului în Teren str. Câmpia Islaz nr.101. Terenul este 
administrat de RAADPFL Craiova conform HCL nr.282/2008  anexa A pozitia 435, iar 
suprafaţa care se administrează trebuie modificată datorită celor  menţionate mai sus, 
şi se regăseşte în  anexa la prezentul raport.. 

3.  În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează terenul în 
suprafata de 540,25mp situat în str. Theodor Aman nr.6 şi Locuinţa compusă din cinci camere 
în suprafata totală de 117,52 mp aflată în fosta str. 6 Martie nr.6 (actual st.Theodor Aman nr.6) 
Locuinţa se află în administrarea RAADPFL conform  HCL nr.282/2008, iar regia în calitate de 
administrator a transformat-o în mai multe unităţi locative. 

Prin adresa nr. înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.138960/06.08.2021 RAADPFL Craiova ne înaintează Hotărârea nr.79/02.08.2021 a 
Consiliului de Administraţie  prin care se aprobă încetarea dreptului de administrare al regiei 
asupra imobilului situat în str Theodor Aman nr. 6 compus din o cameră în suprafata de 9,57 
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mp  wc de 0,5 mp şi teren în indiviziune in suprafată de 3mp. Locuinţa a rămas liberă în urma 
decesului fostului chiriaş, este în stare de degradare şi nu mai poate fi utilizat ca si locuinţă. 

Astfel este necesară modificarea suprafetei totale a locuinţelor situate în str T Aman 
nr.6 ce se află în administrarea regiei de la 117,52mp  la 107,45mp prin încetarea dreptului de 
administrare asupra locuinţei devenită liberă, si a suprafetei de teren de la această adresă 
aflat în administrarea regiei de la 540,25 mp la 537,25 prin diminuare cu suprafata de 3mp 
teren indiviză aferentă acestei locuinţe, conform anexei la prezentul raport. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 

aprobare nr.135617/02.08.2021 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 : 

1) Modificarea suprafetelor bunurilor ce aparţin domeniului  privat al 
municipiului Craiova,  aflate în administrarea RAADPFL Craiova, prevăzute în anexa la 
prezentul raport. 
       2)    Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 282/2008 referitoare la darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
 

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

 
 
                                              
                                                           

 



Bunuri aflate în administrarea RAADPFL a caror suprafete  se modifică

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate
Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren str. Elena Teodorini nr.3
suprafata se modifică prin 
majorare  de la 919 mp la 1255 
mp 

1038356
HCL 279/2021; in administrare 
RAADPFL conform HCL 282/2008 
anexa A poz 548

2 Teren str. Câmpia Islaz nr.101 suprafata se modifică prin prin 
majorare de la 43mp la 1000mp,  535370

HCL nr.279/2021; in administrare 
RAADPFL conform HCL 282/2008 
anexa A poz 435

3 Teren str. Theodor Aman nr.6
suprafata se modifică prin 
diminuare de la 540,25mp 
la537,25 mp

461161 hotărârea cons administratie 
nr.79/2021

4 Locuinţă str.T. Aman nr.6
suprafata se modifică prin 
diminuare de la 117,52mp la 
107,45 mp

9045 hotărârea cons administratie 
nr.79/2021, HCL 282/2008

Anexa la raportul nr.140955/11.08.2021.         



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 141676/12.08.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 135617/2021 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.140955/2021 al Directiei Patrimoniu 
− Conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 
− Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind 

 
 

1) Modificarea suprafetelor bunurilor ce aparţin domeniului  privat al municipiului 
Craiova,  aflate în administrarea RAADPFL Craiova, prevăzute în anexa la prezentul raport. 
       2)    Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
. 
 
           
           Director Executiv,                                           Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
                     Semnatura                                                                             Semnatura    
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