
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT  
      

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonomă de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunurilor: „Parcul Hanul 
Doctorului” și „Hanul Doctorului – lac de acumulare” 

 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.167042/2021, raportul nr.167046/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.167265/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea dreptului de 
administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova asupra bunurilor: „Parcul Hanul Doctorului” și „Hanul Doctorului – lac 
de acumulare”;    
            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 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova Craiova, asupra bunului „Parcul 
Hanul Doctorului”, cu suprafaţa de 160000 mp, având valoarea de inventar 
21.456.420,71 şi a bunului „Hanul Doctorului – lac de acumulare”, cu suprafaţa de 
30.000 mp, având valoarea de inventar de 17.958.993,72 lei, identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preluarea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.4. 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 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.167042/22.09.2021                                                               
 
                                                                                                                           
 
 

Referat de aprobare al 
        Proiectului de hotarare privind preluarea din  administrarea  R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova  în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova  a bunurilor   

ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova  
„Hanul Doctorului – lac de acumulare” şi „Parcul Hanul Doctorului” 

 
 
 
 
           Având în vedere interesul Autorităţii Publice Locale in ceeace priveste dezvoltarea  şi   
stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii municipiului Craiova prin 
conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural local si promovarea 
elementelor de identitate culturala. Astfel, obiectivul Autorităţii Publice Locale il constituie 
punerea in valoare a Parcului Hanul Doctorului – şi a Lacului de acumulare Hanul Doctorului  
obiective de agrement ale municipiului  Craiova. 

 Totodată realizarea de actiuni destinate îmbunătătirii mediului urban, revitalizării 
oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului sunt  
investiţii destinate refuncţionalizării terenurilor şi suprafeţelor degradate şi neutilizate şi 
transformarea lor în zone de agrement. 
        Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile prevederile art. 129, 
alin.2, lit. c, art. 129, alin 14, art. 139, alin.3, lit.g,  art. 196, alin. 1, lit. a , din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu a unui  Proiect de hotărâre privind preluarea din  administrarea  R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova  în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova  a bunurilor  ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova „Hanul Doctorului – lac de acumulare” şi „Parcul 
Hanul Doctorului” 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
    
 
                                                                  PRIMAR, 
                                                         Lia-Olguţa Vasilescu  
 
                                                                                       
               Director executiv,                                                               Șef Serviciu,                 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 167046/22.09.2021             
 
 
  

Raport  
    privind preluarea din  administrarea  R.A.A.D.P.F.L. Craiova  în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova  a bunurilor   
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova  

„Hanul Doctorului – lac de acumulare” şi „Parcul Hanul Doctorului” 
 
 
 
 Prin referatul de aprobare nr.167042/22.09.2021 iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile Titlului I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 
858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) 
din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare se 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui  Proiect de 
Hotărâre  privind preluarea din  administrarea  R.A.A.D.P.F.L. Craiova  în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  a bunurilor ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova „Hanul Doctorului – lac de acumulare” şi „Parcul Hanul Doctorului” 
în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 Prin Hotărîrea nr.147/31.08.1999, se aprobă însuşirea inventarului întocmit de 
comisia constituită potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
NR.130/1999 privind bunurile ce alcătuiesc domenuiul public al municipiului Craiova  unde 
în  anexa nr.4 la normele tehnice, g) Sisteme de infrastructură privind administrarea 
domeniului public cu terenuri aferente – parcuri publice, zone de agrement şi ştranduri – 
figurează la poziţia 14 „Parcul Hanul Doctorului” şi g) Sisteme de infrastructură privind 
administrarea domeniului public cu terenuri aferente – Lacurile şi plajele – la  poziţia 1  
figurează  „Hanul Doctorului – lac de acumulare” 
 Aceste bunuri figurează în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Craiova atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 965/2002 – hotărâre privind 
atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dolj, în anexa nr. 2, poziţia 4783 „Hanul Doctorului – lac de 
acumulare” şi poziţia 4794 „Parcul Hanul Doctorului”. 
 În evidenţa contabilă mijloacele  fixe cu denumirea de mai sus au  numerele  de 
inventar 12003408 şi valoarea (reevaluată)de 17.958.993,72 lei ( „Hanul Doctorului – lac de 
acumulare”) având suprafaţa de 30.000mp  şi 142000017 şi valoarea (reevaluată) de 
21.456.420,71 lei ( „ Parcul Hanul Doctorului ”) cu suprafaţa de 160000mp. 
 Având în vedere domeniul de activitate al R.A.A.D.P.F.L Craiova, prin Hotărârea nr. 
80/27.02.2006 Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor  
bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa  cuprinzând 
lista cu bunurile aflate în domeniul public al municipiului Craiova şi propuse a fi date în 



administrarea RAADPFL Craiova,  III, LACURI – Lacul Hanul Doctorului şi IV. PARCURI 
ŞI GRADINI PUBLICE – poziţia 3 Parcul Hanul Doctorului .  
 Întrucât Autoritatea Publică Locală prin Consiliul Local al Municipiului Craiova se 
inplică în dezvoltarea şi stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii 
municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural local si promovarea elementelor de identitate culturala. Astfel, obiectivul Autorităţii 
Publice Locale il constituie punerea in valoare a Parcului Hanul Doctorului – şi a Lacului de 
acumulare Hanul Doctorului  obiective de agrement ale municipiului  Craiova. 
  Totodată realizarea de actiuni destinate îmbunătătirii mediului urban, revitalizării 
oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării măsurilor de reducere a zgomotului 
sunt  investiţii destinate refuncţionalizării terenurilor şi suprafeţelor degradate şi neutilizate 
şi transformarea lor în zone de agrement se propune preluarea din administrarea 
R.A.A.D.P.F.L Craiova în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunurilor descris mai sus. 
   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, art. 
129  alin. 2, lit. c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, 
alin.1, lit. a, din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
 1. Încetarea dreptului de administrare al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, asupra bunurilor 
„Parcul Hanul Doctorului”, cu suprafaţa de160000mp şi valoarea de inventar 21.456.420,71 
şi a bunului Hanul Doctorului – lac de acumulare cu suprafaţa de 30.000mp şi valoarea de 
inventar de 17.958.993,72 lei  identificate conform anexei la prezentul raport . 
 2. Preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Craiova al bunurilor 
menţionate în anexa  de la punctul 1 la prezentul raport 
 3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,  nr. 80/2006 privind darea in administrare către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  a unor bunuri ce aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova . 
    
 
         Director executiv,                                                        Sef Serviciu,                        
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Lucian Cosmin Mituca 

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.Cosmin Popescu 
                                                                               Îmi asum responsabilitatea privind 
                                                                               realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                               cu întocmitorul înscrisului 
                                                                               Data:  
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ANEXA LA HCL 
NR.

NR. 
CRT DENUMIRE BUN ADRESA IDENTIFICARE   

BUN SUPRAFATA NUMAR DE 
INVENTAR

VALOARE DE 
INVENTAR

1
PARCUL HANUL 

DOCTORULUI CALEA BUCURESTI 160000 14200017 21.456.420,71

2

PARCUL HANUL 
DOCTORULUI LAC DE 

ACUMULARE CALEA BUCURESTI 30000 12003408 17.958.993,72

BUNURI  CE APARŢIN  DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CE SE PREIA DIN 
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