
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR._____ 
privind darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova,  a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2016; 

    Având în vedere raportul nr.154606/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova,  a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129;    
          În conformitate cu prevederile  art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea 
publică  din Cod Civil şi  art. 112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, până la data de 31.12.2018, către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova, a spaţiului în suprafaţă totală de 491,2 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.129, compus din spaţii parter, în suprafaţa de 463 mp. şi 
28,2 mp., reprezentând holul de acces, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia obţinerii avizului conform al 
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru schimbarea 
destinaţiei. 

Art.2. Predarea-primirea  spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază 
de protocol încheiat între părţi. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 314/2010 referitoare la 
darea  în administrarea  unităţii de învăţământ  Grup Şcolar  Charles Laugier  
Craiova a imobilului situat în str.Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi îşi 
încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.295/2014 şi nr.349/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,   SECRETAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              
SERVICIUL PATRIMONIU 
 Nr.154606 /    .09. 2016  
 
                                                                                                           SE APROBĂ, 
                                            PRIMAR 
                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT, 
 

       Prin adresa nr.14939713.09.2016 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia  Generală  
Regională a Finanţelor Publice-Craiova solicită  punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit şi plata 

utilităţilor în baza unui protocol, a spaţiilor situate la parterul clădirii din str. Brestei nr.129, spaţii 
utilizate anterior de Curtea de Conturi şi Tribunalul Dolj, pentru desfăşurarea activităţii AJFP 
Dolj. Solicitarea are în vedere faptul că în urma incendiului produs la clădirea aparţinând DGRFP Craiova 
şi utilizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj cele 12 săli din care una fiind destinată 
lucrului cu publicul au devenit neutilizabile pentru activitatea instituţiei. Luînd în considerare situaţia 
neprevăzută precum şi faptul că respectiva clădire este inclusă în planul de reabilitare şi consolidare, cu 
perspectiva finalizării lucrărilor şi redării în folosinţă pentru anul 2018  solicitarea priveşte un termen 
limitat şi anume 31.12.2018. 

Spaţiul la care se face referire face parte din imobilul  situat în str. Brestei nr. 97 ce   aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova,  fiind identificat la poziţia 312 din Anexa 2 la HG 141/2008, 
pentru modificarea şi completarea HG 965/2002, privind atestarea domeniului public al municipiului 
Craiova. Imobilul are destinaţia de cămin hotel şi până în anul 2008 a funcţionat Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj care şi-a construit un sediu nou pe str. Ion Maiorescu nr. 6.Prin Hotărârea 
nr.314/26.08.2010 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunul ce  figurează cu denumirea Cămin 
hotel  în Anexa nr.1 la poziţia 2, a fost dat în administrarea  unităţii de învăţământ  Grup Şcolar Charles 
Laugier Craiova . 

În cursul anului 2012  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.08.2012  al Municipiului Craiova s-a 
aprobat atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, către Curtea de Conturi a României a parterului 
şi etajul 1 în suprafaţă totală de 954,2 mp din imobilul cu regim de înălţime P+4, situat în Craiova, 
str.Brestei nr.97, cu suprafaţa construită  de 281,40 mp, în vederea desfăşurării activităţii Camerei de 
Conturi a Judeţului Dolj, până la construirea unui sediu propriu.Ca urmare a adreselor  prin care 
Tribunalul Dolj solicita  punerea la dispoziţie a unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii acestuia 
şi având în vedere corespondenţa purtată între Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi a 
Judeţuiui Dolj ,Tribunalul  Dolj  şi Primăria Municipiului Craiova prin care s-a convenit  ca prima, 
Camera de Conturi a Judeţului Dolj să pună la dispoziţia  Tribunalului Dolj parterul imobilului din strada 
Brestei nr.129 , prin Hotărârea nr.209/09.05.2014, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
la art.2, atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani,către Tribunalul Dolj, a spaţiului în 
suprafaţă totală de 477,1mp situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97(129 nou) compus din spaţii 
parter în suprafaţă de 463 mp şi cota de 1/2 din suprafaţa de 28,2mp,respectiv 14,1 mp reprezentând hol 
acces, iar pe cale de consecinţă a fost diminuată suprafaţa totală a spaţiului atribuit în folosinţă gratuită 
către Curtea de Conturi a României, de la 954,2 mp la 477.1 mp .  Ulterior, ca urmare a disponibilizării 
spaţiului de către  Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi a Judeţuiui Dolj, prin Hotărârea 

nr.349/2014 s-a aprobat  majorarea suprafeţei de la 477,1 mp. la 1417,2 mp a spaţiului situat în imobilul 
din str.Brestei, nr.129, (reprezentând parter,etajul1şi 2 din imobil),atribuit în folosinţă gratuită, către 
Tribunalul Dolj,  în vederea desfăşurării activităţii Tribunalului Dolj, cu condiţia obţinerii avizul conform 
al Ministrului Educatiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei, precum şi modificarea în mod 
corespunzător a art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2014 , Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 314/26.08.2010, Anexa nr.1 poziţia 2 referitoare la darea în 
administrarea Grup Şcolar Charles Laugier Craiova a bunuri , şi H.C.L. nr.147/1999 referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova ,modificată şi completată.  
  Având în vedere  darea în folosinţă a noului sediu  al Tribunalului Dolj la  solicitarea acestuia în data de 
09.09.2016 a fost încheiat Procesul  Verbal nr.148652/09.09.2016 prin care Tribunalul Dolj predă la 



 

Primăria Municipiului Craiova spaţiul din imobilul situat în str. Brestei nr.129 (fost nr.97 ) în suprafaţă  
totală de 1417,2mp(reprezentând parterul,etajul1 şi 2 din imobil) precum şi suprafaţa de 28,2 mp -hol 
acces,spaţii ce au făcut obiectul H.C.L. nr.349/2014.La data predării respectiv primirii se mai precizează 
faptul că Tribunalul Dolj imobilul este liber de sarcini şi obligaţii, este în stare de funcţionare şi nu are 
datorii faţă de furnizorii de utilităţi. 
Spaţiul  situat la parterul clădirii din str. Brestei nr.129  solicitat prin adresa nr.149397/13.09.2016  are o 
suprafaţă construită de 470 mp şi este compus din:13 camere, o sală de şedinţă cu o suprafaţă  
construit/desfăşurată de 463mp şi o suprafaţă de 28,1 mp reprezentând holul de acces conform releveului 
anexat la prezentul raport. 
 În evidenţa contabilă mijlocul fix cu denumirea Clădiri DP -Grup Şc. C.Laugier pt.Tribunal are numărul 
de inventar 12012419 şi valoarea de 1.049.219,86 lei aşa cum rezultă din Fişa Mijlocului Fix anexată. În 
raport de solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală-Direcţia  Generală  Regională a  
Finanţelor Publice-Craiova,atribuirea în folosinţă gratuită a parterului  în suprafaţă totală de 491,2mp, 
compus din spaţii patrer de 463 mp şi 28,2mp mp reprezentînd 1/1 din suprafaţa holului de acces 
conduce: - la modificarea în evidenţa contabilă a bunului cu cu nr inventar 12012419 ( Clădiri DP -Grup 
Şc. C.Laugier-) în sensul completarii modificării datelor de identificare :regim de înălţime Parter 
suprafaţă de 491,2 mp (463 mp+ 28,2 mp) modificarea valorii de inventar la  363659,92 lei,la 
completarea -pt  ANAF.   

       - la modificarea în evidenţa contabilă a bunului cu cu nr inventar 12008363 cu denumirea Grupul 
Şcolar Charles Laugier  în Cămin hotel -loc de folosinţă Învătământ în sensul  completării regimului de 
înălţime cu etaj 1 ,anulării menţiunilor HCL 293/2014 -Atribuit Tribunal conf. Procesul  Verbal 
nr.148652/09.09.2016 ,precum şi la majorarea valorii de inventar cu 685559,94(diferenta de la bunul cu 
nr. inventar 12012419) de la 696408,20 lei la  valoarea finală  de1381968,14 lei.   

             -încetarea efectelor H.C.L. nr. 295/2014 modificat prin H.C.L.nr. 349/31.7.2014 
      - modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii nr. 314/26.08.2010 a Consiliului Local al  
Municipiului Craiova,referitoare la darea  în administrarea  unităţii de învăţământ  Grup Şcolar Charles 
Laugier Craiova a imobilului situat în str.Brestei, nr.129, şi H.C.L. nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova ,modificată şi completată . 
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, modificată prin  
Legea nr.206/27.06.2013, alin. (1) Unitatile de invăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri 
proprietate publică, alin.(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, 
scolilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învatamant din cadrul acestora, 
infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de catre consiliile locale. 
Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre 
consiliile de administratie, conform legislatiei in vigoare, alin. (6) Schimbarea destinatiei bazei materiale 
a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se poate face de catre autoritatile 
administratiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinatiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta 
constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale, alin "(6(1)) Termenul pentru emiterea 
avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplica procedura aprobării tacite."   
Totodată,potrivit art.124 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală 
Consiliile locale pot da în folosinţă gratuită , pe termen limitat ,bunuri mobile şi imobile proprietate 

publică sau privată locală , persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitatea de 

binefacere sau de utilitate publică ori seviciilor publice. 
În raport de această prevedere   la  art.1,art.13 şi art.23 din Hotărârea Guvernului nr. 520 din 24 iulie 

2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,cu  modificările şi 
completările ulterioare se precizează că: Art.1 ,, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în 
continuare Agenția, se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice 
centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, 
finanțată din bugetul de stat, conform legii” , ART. 13 ,, (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, se înființează în subordinea Agenției direcțiile generale regionale ale finanțelor 
publice, instituții publice cu personalitate juridică. (2) Oraşele în care au sediul direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice, aria de competență a acestora, precum  şi lista direcțiilor generale ale 
finanțelor publice județene şi a municipiului Bucureşti care se reorganizează ca direcții generale regionale 
ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2” şi ART. 23 ,, (1) Direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice se înființează  prin transformarea direcției generale a finanțelor publice a județului, 
respectiv a municipiului Bucureşti în care este stabilit sediul direcției generale regionale, prin fuziunea 



 

prin absorbție a celorlalte direcții generale ale finanțelor publice județene din aria de competență stabilită 
potrivit anexei nr. 2, care îşi pierd personalitatea juridică. (2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor 
publice preiau prin fuziune prin absorbție direcțiile regionale pentru accize şi operațiuni vamale, direcțiile 
județene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operațiuni vamale, precum şi birourile vamale de 
interior şi de frontieră din aria de competență stabilită  conform anexei nr. 2”. 

De asemenea potrivit art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri 
pentru  îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative ,, (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzută  la art. 13 alin. (1) se înființează în subordinea Agenției direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice, instituții publice cu personalitate juridică, şi care sunt conduse, prin 
derogare de la dispozițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de un 
director general, funcționar public.  
Totodată,  conformitate cu prevederile art.874 din Noul Cod Civil dreptul de folosinţă asupra bunurilor  se 
acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. 
  
       Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile  art. 858-866,art.874-875 din Titlul VI-
Proprietatea publică  din Noul Cod Civil,  art. 112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale şi în temeiul 
art.36 alin2 lit c, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 şi art.124 din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
      1.Darea în folosinţă gratuită, până la data de 31.12.2018, către  Agenţia Naţională de Administrare  
Fiscală- Direcţia  Generală  Regională a Finanţelor Publice-Craiova, a spaţiului identificat conform 
planului anexă la prezentul raport,în suprafaţă totală de   491,2mp  compus din spaţii patrer  463 mp şi 
28,2mp mp reprezentând  holulul de acces din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129, 
în vederea desfăşurării activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj, cu condiţia obţinerii 
avizul conform al Ministrului Educatiei Naţionale  şi Cercetării Ştiinţifice pentru schimbarea destinaţiei . 
       2. Predarea-primirea se va face  pe bază de protocol încheiat între părţi. 
     3. Împuternicirera Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul având ca obiect  bunul  
identificat  la punctul 1 din prezentul raport. 
      4. Încetarea efectelor  H.C.L. nr. 295/2014  modificat prin H.C.L.nr. 349/2014. 
   5. Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârii nr. 314/26.08.2010 a Consiliului Local al  
Municipiului Craiova,referitoare la darea  în administrarea  unităţii de învăţământ  Grup Şcolar  Charles 
Laugier  Craiova a imobilului situat în str.Brestei, nr.129, şi H.C.L. nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova ,modificată şi completatăH.C.L. 
nr.147/1999 privind însuşirea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                           
       Cons.jur.  CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                                Întocmit,                                                                                            
                                                                                                                                 Cons.Silvia Nănău 
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