
       
      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 
27.01.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.3016/2022, raportul nr.10442/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.11479/2022 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 conformitate cu prevederile art.108 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
             În temeiul art.108, art.362, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeţei bunului aparţinând domeniului privat, aflat în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, conform anexei 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.3016/06.01.2022 
 

 

 

 

 
Referat de aprobare la proiectul 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.10442/17.01.2022 
 
 
 
                                                          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. În perioada octombrie 2021 –ianuarie 2022 au existat operaţiuni care 
determină modificarea HCL nr.282/2008 după cum urmează: 

- Prin adresa nr.237322/2021, Direcţia Investiţii înaintează documentele privind recepţia 
a 24 ,,Băncuţe smart wifi,, în valoare totală de 224196 lei conform procesului verbal de 
recepţie  nr. 221798/2021. Aceste bunuri apartin domeniului privat al municipiului Craiova şi 
urmează să fie administrate de catre RAADPFL Craiova, astfel cum sunt identificate în anexa 
nr.1 la prezentul raport. 

- Prin adresa nr.237284/2021, Direcţia Investiţii înaintează documentele privind recepţia 
bunului,,Toaletă publică smart,, în valoare totală de 199325 lei conform procesului verbal de 
recepţie  nr. 236028/2021.. Acest bun apartine domeniului privat al municipiului Craiova şi 
urmează să fie administrat de catre RAADPFL Craiova, astfel cum este identificat în anexa 
nr.1 la prezentul raport. 

- Prin adresa nr. 106660/2021 RAADPFL Craiova solicit predarea în administrare  a 
utilajului Tractor cu încărcare hidraulică TIH445 cu număr de inventar  21300064, valoare de 
inventar - 9754,90 lei şi serie UZCTR52428CE00110. Acest utilaj face parte dintre mijloacele 
fixe/utilaje care au deservit activitatea de colectare, transport deseuri şi salubrizare şi a fost 
concesionat către SC Salubritate SRL, dar contractul de delegare a acestei activităţi către SC 
Salubritate a încetat.  Utilajul descris anterior corespunde specificului activităţii RAADPFL 
deoarece poate pătrunde pe alei înguste.  Astfel, el urmează să fie administrat în continuare 
de către RAADPFL Craiova, astfel cum este identificat în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 - În inventarul domeniului privat figurează la această dată teren str. Eroilor nr.17 fost 
str. IC Frimu nr.17 în suprafată de 723mp. Suprafata a fost actualizată conform HCL nr. 
518/2021, deoarece în planul de proiecţie Stereo 70 al cartii funciare în care se arată detaliile 
liniare ale imobilului teren a fost constatată o suprapunere cu imobilul aflat în vecinătate în 
partea de S cu nr CF 232277. Astfel, este necesară modificarea poziţiei 493 din anexa A a 
HCL nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea catre RAADPFL a bunului Teren str. 
Eroilor ( fost IC Frimu) nr.17 la în suprafata de 723mp şi valoare 571 353 lei astfel cum este  
identificat în anexa nr.2 la prezentul raport. 
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- Prin HCL 390/2021 a fost actualizat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat, prin micșorarea suprafeţei de teren aferentă bunului imobil Teren str. Teleajenului nr.39  
aflat în administrarea RAADPFL Craiova conform HCL nr.377/2009, la 547mp  și valoare de 
66552 lei, teren care reprezintă Corpul 1 de proprietate cu nr cadastral 246612, astfel că este 
necesar sa se modfice suprafata terenului administrat de către RAADPFL, identificat în 
anexa nr.2 la prezentul raport. 
  
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr.3016/2022 şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c coroborat cu 
alin 6 lit bşi art.362 alin1 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 bunurilor ce aparţin 
domeniului  privat al municipiului Craiova,  conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
2) Modificarea suprafetei bunului apartinând domeniului privat aflat 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 Băncuţe smart wi-fi- 24buc 224196
proces verbal receptie 

221798/2021

2 Toaletă publică smart 199325
proces verbal receptie 

236028/2021

3 Tractor cu încărcare hidraulică TIH445   

 număr de inventar  

21300064, şi serie 

UZCTR52428CE00110 

9.754,90 lei
HCL 35/2010 anexa 2B pozitia 3, 

HCL 209/2011

Anexa nr.1 la raportul nr. 10442/17.01.2022



Bun administrat de RAADPFL a carui suprafata se modifică

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.Teleajenului nr.39- 547mp
în administrarea RAADPFL - 

HCL nr.377/2009 
66552

HCL 390/2021, cu nr cadastral 

246612

Anexa  nr.2 la raportul nr.    10442/17.01.2022     
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