
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT             

     HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova a unui bun aparţinând domeniului privat al 

municipiului Craiova 
 

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

Având în vedere raportul nr.154981/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
si Fondului Locativ Craiova a unui bun aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.557 alin.2 Titlul II-Proprietatea privată din Codul 
Civil;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, 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 administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova a unui bun aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu denumirea de Autogreder Mista model RD 165C, având 
valoarea de 771.696,00 lei. 

Art.2.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei 
hotărâri.  

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile     
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, 
modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi completată. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu 
şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Lia – Olguţa VASILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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                                                                                                                    SE APROBĂ, 
 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                             Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
                                                                      RAPORT 
                                                       
             
 
              Prin adresa nr. 153039/20.09.2016 transmisă de Serviciul  Investiții și Achiziții  
au fost comunicate documentele privind recepția obiectivului de investiții „Achiziţie 
autogreder“ în vederea predării în administrare la RAADPFL Craiova. 
              În baza Raportului procedurii nr. 116814/07.07.2016 al Comisiei de evaluare, 
numită prin Dispoziţia Primarului nr. 3146/05.05.2016 şi având în vedere alocarea de 
fonduri de la bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2016, 
aprobat prin HCL nr.41/02.02.2016, la capitolul 67.02.05.03.71.01.02. a fost încheiat 
contractul de furnizare „Achiziţie autogreder“ nr. 123928/20.07.2016 între Municipiul 
Craiova si S.C. General Star West Company  S.R.L.  
             A fost constituită comisia de recepţie a bunului care face obiectul contractului de 
furnizare ,,Achiziţie autogreder”, care în urma examinării documentaţiei, a verificării  
utilajului şi a realizării testele tehnice în prezenţa reprezentanţilor Primăriei Municipiului 
Craiova, S.C. General Star West Company  S.R.L.Oradea şi RAADPFL Craiova,  a admis 
recepţia, a întocmit procesul-verbal de recepţie nr.152217/19.09.2016 si a propus 
încadrarea mijlocului fix ,,autogreder” la clasificaţia 2.1.20.1. Având în vedere că parcul 
auto cu care se desfăsoară în prezent serviciul de administrare a domeniului public de către 
RAADPFL Craiova este destul de îmbătrânit, este necesară si oportună dotarea parcului 
auto cu utilaje moderne şi performante în vederea realizării activităţii de nivelare şi 
scarificare a terenului. Astfel, utilajul achiziţionat va completa inventarul domeniului 
privat al municipiului si urmează să se adauge parcului auto activ al RAADPFL Craiova 
care asigură administrarea domeniului public în municipiu. Ulterior recepţiei, utilajul a 
fost predat la RAADPFL Craiova, la sediul din str. Brestei, nr. 129A, prin proces verbal de 
custodie încheiat în data de 19.09.2016. Durata custodiei este până la predarea mijlocului 
fix prin hotărâre de consiliu local. 
           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 36, alin. 9 si art. 123, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si Titlul II – 
Proprietatea privată art. 557 (2) din Codul Civil, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 
 



 
 
     1. Darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 

şi Fondului Locativ Craiova a bunului aparținând domeniului privat al Municipiului 
Craiova, cu denumirea de Autogreder Mista model RD 165C şi cu valoarea de 

771.696,00 lei . 
     2. Predarea-primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va face prin proces verbal 

de predare-primire încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la aprobarea 
prezentului raport. 
     3. Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 282/2008, privind darea în 

administrarea RAADPFL Craiova a unor bunuri, cu modificările si completările 
ulterioare, H.C.L. nr. 522/2007, privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
privat al Municipiului Craiova, cu modificările si completările ulterioare . 
 
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                            

Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                     
 
 
                                                                           

                                                                                                               Întocmit,   
                                                                                                        Exp.Daniela Chiroiu 
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