
       
      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 Craiova,  a unor bunuri ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.215847/2021, raportul nr.219745/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.220120/2021 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 
Craiova, 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 bunurilor care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra spaţiului în suprafaţă de 
204,20 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea Unirii, nr.49. 

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. 215847/03.12.2021 

 

 

 

 

 

 
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 

privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 282/2008 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.  

În inventarul domeniului privat figurează un spaţiu situat în strada Cl. Unirii nr. 49 
fost 71 în suprafată de 204,20mp identificat la păoziţia 484 din anexa 2A a HCL 
nr.522/2007, administrat de către RAADPFL Craiova în conformitate cu HCL 282 la poziţia 
362. Regia ne transmite hotărârea consiliului de administratie nr. 87 din 04.11.2021 în 
care a fost hotărâtă disponibilizarea spaţiului situat pe Calea Unirii nr.49 deoarece acesta 
a devenit liber.  
   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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
282/2008 privind darea in administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri apartinând 
domeniului privat, respectiv preluarea din administrare a spaţiului situat pe Calea Unirii 
nr.49 in suprafata de 204,20mp. 
 

 

 

 

 

 

      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.219745/08.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          RAPORT  
 
privind modificarea HCL nr. 282/2008 referitoare la darea în administrarea RAADPFL 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. 

1) În inventarul domeniului privat figurează la această dată un spaţiu situat în strada 
Cl. Unirii nr. 49 fost 71 în suprafată de 204,20mp identificat la poziţia 484 din anexa 2A a HCL 
nr.522/2007. Acest spaţiu este administrat de către RAADPFL Craiova în conformitate cu HCL 
282 la poziţia 362. 

Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova prin hotărârea nr. 87 din 04.11.2021 
hotărăşte disponibilizarea spaţiului devenit liber astfel că este necesară încetarea dreptului 
de administrare asupra spaţiului cu suprafata de 204,20mp situat în Craiova str Calea 
Unirii.nr. 49 

2) Grădina Botanică “Alexandru Buia” a aparţinut Universităţii din Craiova până în 
anul 2015, când a fost preluată de Primăria Municipiului Craiova. Imediat ce a trecut în 
administrarea consiliului local, s-au demarat ample procese de reabilitare. În cursul anului 
2021 a fost amenajat în chioşcul de la intrarea din str. Iancu Jianu o toaletă publică ce este 
folosită gratuit de către vizitatori, bun de natura domeniului privat şi este  necesar ca aceasta 
să fie administrat de către RAADPFL Craiova, conform anexei la prezentul raport. 

3) Conform procesului verbal de recepţie  nr. 214648/02.12.2021 a fost recepţionat 
un bun de natura domeniului privat ,,Tomograf inspecţie stare de sănătate copaci,, în valoare 
totală de 118643 lei necesar în desfăşurarea activităţii RAADPFL Craiova şi este  necesar ca 
acesta să fie administrat de către RAADPFL Craiova conform anexei la prezentul raport. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr.215847/2021 şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c coroborat 
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cu alin 6 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local : 
 

1. Darea în administrarea RAADPFL Craiova a bunurilor care se regăsesc în anexa la 
prezentul raport. 
 

2. Încetarea dreptului de administrare  al RAADPFL Craiova asupra spaţiului cu suprafata 
de 204,20mp situat în Craiova str Calea Unirii.nr. 49 
 

3. Modificarea pe cale de consecinţă a HCL 282/2008 privind administrarea RAADPFL 
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, 
                       
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
emnătura:  

 
 
                                              
                                                           

 



Anexa la raportul nr. 219745/08.12.2021

Bunuri care se dau în administrarea RAADPFL Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

Denumirea bunului

anul 

dobandiriiş

i/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic prin care 

bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea 

privată )

1 3  4 Tomograf inspecţie stare de sănătate copaci 2021 118643 proces verbal de recepţie  nr. 214648/02.12.2021 

2 1  10 WC public Grădina Botanică 2021 45215,79

Presedinte de sedintă,
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