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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind darea în administrare, către Casa de Cultură Traian Demetrescu, a imobilului 

situat în str.Theodor Aman, nr.6 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
16.12.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.216020/2021, raportul nr.216808/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.217978/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare, către 
Casa de Cultură Traian Demetrescu, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6;      

În conformitate cu prevederile art.108 lit.a şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi 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 darea în administrare, către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6, în suprafaţă de 10,07 mp. şi 
valoare de inventar de 9892,72 lei, în vederea desfășurării activității curente. 

 Art.2. Predarea imobilului se face în baza unui protocol de predare primire. 
 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.158/2002 privind transmiterea in administrarea 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” a unor bunuri. 

              Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Casa de 
Cultură „Traian Demetrescu” 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. 216020/03.12.2021 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind  darea în administrare către Casa de Cultură Traian Demetrescu a imobilului situat 

în str Theodor Aman nr. 6 

 
  

 

 

În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează locuinţa situată în 
str. T Aman nr.6 care prin HCL nr. 352/2021 a fost preluată din administrarea RAADPFL 
la solicitarea regiei, 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. Deoarece Casa de Cultură Traian Demetrescu solicita un spaţiu necesar 
desfăşurării activităţii 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 Casa de Cultură Traian Demetrescu Craiova a acestui spaţiu. 

 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.216808/06.12.2021 
 

Raport 
darea în administrare catre Casa de Cultură Traian Demetrescu a imobilului situat în str. 

Theodor Aman nr.6 

  

 

În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova identificat în HCL nr.522/2007 
anexa nr.2A poziţia 201 figurează bunul Locuinţă situată în str. T Aman nr.6, fost str. 6 Martie 
nr.6 având nr de inventar 11000655 si valoare de inventor 9892,72 lei. 

 Prin HCL nr. 352/2021 acest bun a fost preluat din administrarea RAADPFL la 
solicitarea regiei, 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. 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova este o instituţie publică de cultură pentru 
amatori, care şi-a început activitatea în oraşul Craiova, în anul 1974. Unul din obiectivele 
instituţiei este oferirea de servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor 
culturale ale municipiului Craiova, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 
cetăţenilor la viaţa culturală. Prin adresa nr. 132644/2021 Casa de Cultură Traian Demetrescu 
solicită un spaţiu necesar desfăşurării activităţii  
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr.216020/03.12.2021 şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c 
coroborat cu alin (6) lit b si ale art 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

1. Darea în administrare către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova în vederea 
desfășurării activității curente, a imobilului situat în str. Theodor Aman nr.6, având suprafaţa de 
10,07mp şi valoare 9892,72 lei.  

2.  Predarea imobilului se face în baza unui protocol de predare primire. 
3. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr.158/2002 privind transmiterea in 

administrarea Casei de Cultură „Traian Demetrescu” a unor bunuri. 
 
 

 
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:  
emnătura:  
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