
       
      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 
30.09.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.151419/2021, raportul nr.161043/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.163390/2021 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 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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova a bunului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă anularea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  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.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 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.151419/30.08. 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.161043/13.09.2021 
 
 
 
                                                          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.115/2015  a fost introdus în domeniul privat terenul în suprafată de 300mp 
situat în Craiova str. D-trie Bolintineanu nr.13. Deoarece există solicitari din partea 
proprietarilor/ locatarilor locuinţelor din imobilul constructie situată la această adresă de a 
închiria suprafete de teren curte pe care le folosesc în comun şi   deoarece RAADPFL   
Craiova nu poate deţine raporturi juridice asupra unor bunuri pentru care nu deţine titluri, este 
necesară darea în administrareaRAADPFL Craiova a terenului  în suprafată de 300mp situat 
în Craiova str. D-trie Bolintineanu nr.13 conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
        - În inventarul domeniului privat figurează bunul Locuinţă str. Th Aman nr.6 -10,07m, 
suprafaţă actualizată prin HCL nr.463/2019 anexa nr.2 poziţia1.   
 În urma hotărârii 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 mp  wc de 0,5 mp şi teren în indiviziune in 
suprafată de 3mp, regia a solicitat scoaterea din administrare a acesteia. Locuinţa a rămas 
liberă în urma decesului fostului chiriaş, este în stare de degradare şi nu mai poate fi utilizat ca 
si locuinţă şi deci nu mai poate fi administrată de regie. 

Este necesară anularea din inventarul bunurilor administrate de RAADPFL a bunului 
care figurează la poziţia 136 anexa A a HCL nr.282/2008. conform anexei nr.2 la prezentul 
raport -Locuinţă str. T Aman nr. 6. 
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr.151419/30.08.2021 şi conform prevederilor art.362, art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) 
lit.c coroborat cu alin 6 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm 
necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind : 

1) Darea în administrarea RAADPFL Craiova a bunului ce aparţine 
domeniului  privat al municipiului Craiova,  conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
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2) Anularea din inventarul bunurilor apartinând domeniului privat aflate în 
administrarea RAADPFL conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

3)  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  în administrarea RAADPFL 

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului
elemente de identificare,mp,  

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. str. D-trie Bolintineanu nr.13 300mp 124488 HCL 115/2015

Anexa nr.1 la raportul nr.161043/13.09.2021.         



Bunuri care se anulează din inventarul bunurilor apartinând domeniului privat administrate de RAADPFL

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului
elemente de identificare,mp,  

observaţii, stare de operativitate
Valoare Inv/lei.

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

dobândit în proprietatea privată )

2 Locuinţă str.T. Aman nr.6 suprafata  10,07mp 9892,72 în administrare conform HCL 
nr.282/2008 pozitia 136

Anexa  nr.2 la raportul nr.161043/13.09.2021.         
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