
      MUNICIPIUL CRAIOVA    

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi a României,  a 

imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97 

 

 

 

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

30.08.2012; 

Având în vedere raportul nr.106877/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi a României,  a 

imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97;    

          În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi 

completată, şi Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 

republicată;   

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 

alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, către  Curtea de 

Conturi a României, a spaţiului (parter+etajul 1), în suprafaţă totală de 954,2 

mp din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.97, identificat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 

desfăşurării activităţii Camerei de Conturi a Judeţului Dolj, până la construirea 

unui sediu propriu, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Camera de Conturi a 

Judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 

                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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RAPORT 

 

Prin HCL nr. 179/2009 s-a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită, către  Curtea de Conturi a 

României, a spaţiului  format din parter şi etaj 1 situat în imobilul din municipiul Craiova, str. Brestei, 

nr. 97, în vederea desfăşurării activităţii Camerei de Conturi a judeţului Dolj, până la construirea unui 

sediu propriu, dar nu mai mult de 3 ani, cu condiţia obţinerii Avizului Conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

Aceast HCL s-a dus la îndeplinire prin desfăşurarea activităţii Camerei de Conturi a Judeţului 

Dolj în sediul situat în imobilul din municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 97 până în prezent, aşa cum se 

menţionează în adresa emisă de către această entitate, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub 

nr. 99201/02.09.2012.  

Curtea de Conturi a Romaniei a abtinut avizul conform al ministrului Educatiei, Cercetarii si 

Inovarii, pentru schimbarea destinatiei din spatiu cazare elevi, in spatiu pentru desfasurarea 

activitatii Camerei de Conturi a judetului Dolj, pe o perioada de 3 ani, perioada care a expirat in 

luna martie 2012.  

In vederea construirii sediului Camerei de Conturi a judetului Dolj, Consiliul Local al 

Municipiului Craiova a aprobat hotararea nr. 206/2011 pentru dezmembrarea terenului aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31, în suprafaţă de 2853 mp în două 

loturi de proprietate, lotul nr. 1, în suprafaţă de 1350 mp fiind dat în administrare, către Curtea de 

Conturi a României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, în vederea edificării construcţiei cu 

destinaţia de sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 99201/02.08.2012, Curtea de 

Conturi a României a solicitat modificarea corespunzătoare a prevederilor HCL nr. 179/2009, în 

sensul prelungirii termenului de transmitere în folosinţă gratuită către Curtea de Conturi a României 

a spaţiului din str. Brestei, nr. 97 pe o nouă perioadă de trei ani până la finalizarea investiţiei de 

construire a sediului propriu pentru Camera de Conturi a Judeţului Dolj, având în vedere că până 

în prezent s-a întocmit documentaţia tehnico-economică pentru edificarea construcţiei cu regim de 

înălţime S+P+2E, necesar desfăşurării activităţii acestei instituţii.   

 Spaţiul la care se face referire face parte din imobilul  situat în str. Brestei nr. 97 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. 

Spaţiul menţionat mai sus are o suprafaţă construită de 470 mp şi este compus din parter +etaj 1 

astfel : la parter sunt 13 camere, o sală de şedinţă cu o suprafaţă construit/desfăşurată de 463 mp şi o 

suprafaţă construită de 28,2 mp reprezentînd holul de acces iar la etajul 1 sunt 13 camere şi o sală de 

şedinţă cu o suprafaţă construit/desfăşurată de 463 mp, conform releveelor anexate la prezentul raport 

si face parte din imobilul cu  regim de înalţime P+4 cu o suprafaţă construit/desfăşurată de 2351,25 

mp. 

         Potrivit dispoziţiilor  art. 112 alin. 6 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (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. in caz contrar, actele de schimbare a destinatiei bazei 

materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale”. 

Secretarul municipiului Craiova, prin adresa nr. 98218/22.08.2012, a comunicat prin fax 

entitatii Curtea de Conturi a Romaniei, sa intreprinda demersuririle pentru obtinerea avizului conform 



al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, insa pana la data intocmirii raportului de 

specialitate, avizul nu a fost comunicat, fiind necesar sa se insereze in continutul proiectului de 

hotarare conditia obtinerii avizului conform al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului. 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale si consiliile judetene 

pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau 

privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara 

activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice”. 

Codul civil prevede in dispozitiile art. 874, continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu 

gratuit, dupa cum urmeaza: 

„(1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen 

limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publica. 

 (2) In lipsa unor dispozitii contrare in actul de constituire, titularul nu beneficiaza de fructele 

civile ale bunului”. 

Potrivit art. 136 din Constitutia Romaniei,  

 (4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. in conditiile legii organice, ele pot fi date 

in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de 

asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica. 

Institutiile publice, autoritatea publica si serviciul public sunt definite in acte normative, 

dupa cum urmeaza: 

- Art. 2 pct. 39.din Legea nr. 273/2006, institutii publice locale - denumirea generica, 

incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul 

Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent 

de modul de finantare a activitatii acestora; 

 - Art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002, institutii publice - denumire generica ce include 

Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei 

publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea 

acestora, indiferent de modul de finantare a acestora; 

- Art. 2 lit. b din Legea 554/2004 autoritate publica - orice organ de stat sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes 

legitim public; sunt asimilate autoritatilor publice, in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept 

privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu 

public, in regim de putere publica; 

- Art. 2 lit. m din Legea nr. 94/1992 autoritate publica - denumire generica ce include 

Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale 

administratiei publice, alte autoritati publice, autoritatile administrative autonome, autoritati ale 

administratiei publice locale si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finantare; 

- Art. 2 lit. m din Legea nr. 554/2004 serviciu public - activitatea organizata sau, dupa caz, 

autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii unui interes legitim public; 

- Art. 2 lit. r) din Legea nr. 554/2004, interes legitim public - interesul care vizeaza ordinea de 

drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale 

cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice; 

Potrivit Art. 140 din Constitutia Romaniei, 

 (1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de 

intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. In conditiile legii organice, 

litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti 

specializate.  

 (2) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale 

bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, cuprinzand si neregulile constatate.  

 (3) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de 

gestionare a resurselor publice si raporteaza despre cele constatate.   

In ceea ce priveste notiunea de institutie de utilitate publica, doctrina arata ca aceastea 

vizeaza structuri de sorginte privata, de tipul fundatii, asociatii, etc. care au scop nepatrimonial, dar 

care in baza dreptului comun al fundatiilor si asociatiilor ori in baza unor legi speciale sunt declarate 

prin hotarare de guvern sau chiar prin lege de utilitate publica.  



Expresia instituţie de utilitate publică desemnează acele structuri private (persoane juridice 

de drept privat) autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se sub 

supravegherea şi controlul unei autorităţi publice. 

Instituţiile de utilitate publică se aseamănă cu instituţiile publice din punctul de vedere al 

naturii activităţii pe care o desfăşoară, ambele categorii de structuri având o misiune de serviciu 

public. 

Distincţia fundamentală rezidă în aceea că, în timp ce instituţiile publice sunt structuri 

statale sau, după caz, ale unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile de utilitate publică sunt, ca 

natură juridică, persoane juridice de drept privat. 

Autorităţile publice sunt structuri organizationale învestite cu prerogative de putere publică 

pentru satisfacerea interesului public. Este vorba, în principiu, despre acele autorităţi care nu pot fi 

încadrate în nici una dintre cele trei puteri, rolul lor fiind acela de a asigura echilibrul între puterile 

statului (dispoziţiile constituţionale: Titlul II „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale" este 

reglementat Avocatul Poporului (art. 58-60), în Titlul IV „Economia şi finanţele publice" regăsim 

Curtea de Conturi (art. 140) şi Consiliul Economic şi Social (art. 141), iar Titlul V (art. 142-147) este 

consacrat în întregime Curţii Constituţionale). 

Este evident că, în toate cazurile, avem de a face cu autorităţi publice, în sensul de structuri 

organizationale învestite cu prerogative de putere publică pentru satisfacerea interesului public. Este 

vorba, în principiu, despre acele autorităţi care nu pot fi încadrate în nici una dintre cele trei puteri, 

rolul lor fiind acela de a asigura echilibrul între puterile statului. 

Prin prisma dispoziţiilor constituţionale, noţiunea de „autoritate publică" are un sens restrâns şi un sens 

larg. 

- Sensul restrâns al noţiunii are în vedere organele care exercită clasicele funcţii ale statului 

(autorităţile reglementate în Titlul III). 

- Sensul larg al noţiunii vizează orice organ cu prerogative de putere publică, indiferent dacă intră sau 

nu în sfera celor trei puteri 

Diferenţa dintre instituţii şi respectiv servicii publice şi de utilitate sau , respectiv, interes 

public este dată de forma de organizare - publică sau privată - şi de natura activităţii desfăşurate 

- publică sau privată.  

Serviciile de interes public au forma societăţilor, de drept privat (comercial). Aici intră 

persoanele care desfăşoară activitatea în domeniul economic, comercial, în genere în domeniul privat.  

Serviciul public este organism administrativ creat de stat, judeţe, comune, cu competenţă şi 

puteri determinate, cu mijloace administrative, pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie 

cu caracter general, căruia o iniţiativă privată i-ar da o satisfacere incompletă şi indeterminată.  

Autorităţile publice sunt cele definite constituţional ca fiind parlamentul, preşedintele, 

guvernul, administraţia publică centrală (ministere, forţe armate., CSAT), autorităţi publice locale 

(consiliile locale, primăriile), autoritatea judecătorească (instanţe, parchete, Consiliul Superior al 

Magistraturii), Avocatul poporului, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională, Autoritatea Naţională 

pentru Adopţii, (fiind asimilate ministerelor, ca instituţii).  

Instituţia publică este o structură administrativă aflată în subordinea sau în coordonarea unei 

autorităţi publice, finanţată sau nu de la buget, având atribuţii în domeniile de competenţă 

subsecvente domeniului de competenţă al autorităţii superioare sau coordonatoare, competenţă ce 

reflectă o necesitate socială ce impune instituirea de servicii de utilitate colectivă, prin mijloace de 

drept administrativ, care răspund unei nevoi comunitare sau uzului public, în serviciul statului sau al 

societăţii civile.  

Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce 

utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, 

precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi 

la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar 

(Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, modificată prin Legea nr. 371 din 5 

octombrie 2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 11 octombrie 2006).  

Instituţii de interes public sunt asociaţii, fundaţii , fără scop patrimonial, parteneriat, dar 

numai dacă sunt reglementate în regim de drept public.  

Servicii publice sunt societăţi naţionale, societăţi de interes naţional, RA de drept comercial, 

dar alimentate fonduri publice, Servicii publice descentralizate, servicii comunitare de utilităţi publice ( 



alimentare cu apă, cu energie termică, canalizare, epurare, salubrizare, deşeuri, transporturi locale 

publice iluminat).  

Servicii de utilitate publică sunt organizate ca societăţi comerciale (irigaţii , cabinete medicale 

, notari, avocaţi fără angajaţi). Servicii de interes general (economic , cultural, dr. omului, asistenţă 

socială, mediu, sport), Servicii de interes comunitar (cartier, obiective comune, opinii comune, cultură 

orientare religioasă, profesională); persoane juridice de drept civil sunt și partide politice, sindicate, 

culte.  

Menţionăm definiţia Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, despre utilitate, ca fiind un 

folos ori un serviciu pe care îl poate aduce o persoană; 

Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a fost instituită 

o procedură specială, prin care o asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca 

fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ anumite condiţii, pe care art. 38 din ordonanţa 

amintită le enumeră.  

Conform OG nr. 26/2000, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară 

în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.  

Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei anumite drepturi şi obligaţii (a) 

dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică). 

Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, 

autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.  

Federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, 

autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ. 

 

Având în vedere că entitatea Curtea de Conturi a României, nu este persoană  juridică fără 

scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, si nu este o 

institutie de utilitate publica nu se poate atribui în folosinţă gratuită acest imobil, sub acest aspect. 

    

Analizam in continuare cerinta Curtii de Conturi a Romaniei de transmitere in folosinta gratuita 

sub aspectul identificarii acestei entitati ca fiind un serviciu public, asa cum se mentioneaza in 

dispozitiile art. 124 din Legea nr. 215/2001 

In acest sens trebuie sa analizam definitia serviciului public data de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, respectiv art. 2 lit. m din Legea nr. 554/2004 serviciu public reprezinta 

activitatea organizata sau, dupa caz, autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii unui 

interes legitim public. 

Prima conditie ce trebuie indeplinita, respectiv-Curtea de Conturi a Romaniei trebuie sa fie o 

activitate organizata sau autorizata de o autoritate publica, care se materializeaza in aprobarea de catre 

autoritatea publica - Parlamentul Romaniei a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea 

Curtii de Conturi si a Constitutiei Romaniei (Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 - art. 140).  

Sub aceasta motivare, rezulta ca toate institutiile infiintate prin acte normative sunt servicii 

publice (primarul, presedintele consiliului judetean, consiliul local, consiliul judetean-Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, CSAT, CSM, ministerele, Parchetele, Instantele 

judecatoresti, DNA, Asociatiile de proprietari-Legea nr. 230/2007, etc.). 

Cea de-a doua conditie impusa de definitia serviciului public este data de scopul infiintarii 

activitatii, de satisfacere a unui interes legitim public. 

Interesul legitim public este definit tot de Legea nr. 554/2004 in Art. 2 lit. r) ca fiind interesul 

care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si 

indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei 

autoritatilor publice; 

Astfel interesul legitim public vizeaza: 

- ordinea de drept si democratia constitutionala 

- garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor 

- satisfacerea nevoilor comunitare 

- realizarea competentei autoritatilor publice; 

 

Ordinea de drept si democratia constitutionala este realizata de Ministerul Public, conform art. 

131 din Constitutie „(1) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale 

societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor”. 



Garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor este 

asigurata tot de catre Ministerul Public. 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie „Romania este stat de drept, democratic si social, in care 

demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, 

dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale 

poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate, alin. (4) Statul se 

organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si 

judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale.  

 (5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, 

garantare care se face prin separatia si echilibrul puterilor - legislativa, executiva si 

judecatoreasca. 

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din codul de procedura civila nou „In infaptuirea justitiei, 

instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu de interes public, asigurand respectarea ordinii de 

drept, a libertatilor fundamentale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si 

persoanelor juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia”. 

Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale sunt prevazute in Constitutia Romaniei la 

Titlul II si nu sunt asigurate de entitatea Curtea de Conturi; 

- drepturi si libertati in capitolul I, -  universalitatea, egalitatea in drepturi, accesul liber la 

justitie, capitolul II-drepturile si libertatile fundamentale- Dreptul la viata si la integritate fizica si 

psihica, Libertatea individuala, Dreptul la aparare, Libera circulatie, Viata intima, familiala si privata, 

Inviolabilitatea domiciliului, Secretul corespondentei, Libertatea constiintei, Libertatea de exprimare, 

Dreptul la informatie, Dreptul la invatatura, Accesul la cultura, Dreptul la ocrotirea sanatatii, Dreptul la 

mediu sanatos, Dreptul de vot, Dreptul de a fi ales, Dreptul de a fi ales in Parlamentul European, 

Libertatea intrunirilor, Dreptul de asociere, Munca si protectia sociala a muncii, Interzicerea muncii 

fortate, Dreptul la greva, Dreptul de proprietate privata, Libertatea economica, Dreptul la mostenire, 

Nivelul de trai, Familia, Protectia copiilor si a tinerilor, Protectia persoanelor cu handicap, Dreptul de 

petitionare, Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, Restrangerea exercitiului unor drepturi 

sau al unor libertati;  

-indatoririle fundamentale sunt prevazute in capitolul III - Fidelitatea fata de tara, Apararea 

tarii, Contributii financiare, Exercitarea drepturilor si a libertatilor; 

Satisfacerea nevoilor comunitare. 

Potrivit DEX nevoia este definita ca trebuinta, necesitate, cerinta, iar comunitar este definita 

potrivit DEX ca facad referire la comunitate, la Comunitatea Economica Europeana, iar comunitatea 

este un grup social ai cărui membri trăiesc împreună sau posedă bunuri materiale, au interese comune; 

o combinatie de doua elemente-o retea de relatii incarcate afectiv intre indivizii unui grup, relatii care 

adeseori se intersecteaza si se consolideaza reciproc si o doza a atasamentului fata de valori, norme si 

intelesuri unanim impartasite, precum si o istorie si o identitate comuna-atasamentul fata de o cultura 

Astfel ca entitatea Curtea de Conturi a Romaniei nu poate satisface nevoia comunitara 

potrivit statutului prin exercitarea controlul asupra modului de formare, de administrare si de 

intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 

 

Realizarea competentei autoritatilor publice  

Potrivit art. 2 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006 lit. c) competenta este definita ca 

fiind ansamblul atributiilor stabilite de Constitutie si de legile care confera autoritatilor administrative 

drepturi si obligatii de a duce in nume propriu, in realizarea puterii publice si sub propria 

responsabilitate, o activitate de natura administrativa; 

lit. d) competente delegate - competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice 

locale, impreuna cu resursele financiare corespunzatoare, de catre autoritatile publice centrale, pentru a 

le exercita in numele si in limitele stabilite de catre acestea; 

lit. e) competente exclusive - competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei 

publice locale de realizarea carora acestea sunt responsabile. Autoritatile administratiei publice locale 

au dreptul de decizie si dispun de resursele si mijloacele necesare indeplinirii competentelor, cu 

respectarea normelor, criteriilor si standardelor stabilite de lege; 

lit. f) competente partajate - competentele exercitate de catre autoritatile administratiei publice 

locale, impreuna cu alte niveluri ale administratiei publice (judetean sau central), cu o separare clara a 

finantarii si a puterii de decizie pentru fiecare responsabil in parte; 



Potrivit art. 4 din Legea nr. 195/2006. - Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate 

ale administratiei publice centrale transfera competente pe care le exercita in prezent autoritatilor 

administratiei publice locale de la nivelul judetelor, comunelor sau oraselor, dupa caz, respectand 

principiul subsidiaritatii si urmatoarele criterii: 

 a) economiile de scara; 

 b) aria geografica a beneficiarilor. 

Art. 9. - (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice 

centrale stabilesc standarde de cost pentru finantarea unor servicii publice si de utilitate publica 

descentralizate si standarde de calitate aferente asigurarii furnizarii acestora de catre autoritatile 

administratiei publice locale. 

Art. 19. - In vederea asigurarii serviciilor publice de interes local, autoritatile administratiei 

publice locale exercita, in conditiile legii, competente exclusive, competente partajate si competente 

delegate. 

Art. 20. - Autoritatile administratiei publice locale, in exercitarea competentelor exclusive, au 

dreptul de decizie si dispun de resursele si mijloacele necesare realizarii acestora, cu respectarea 

normelor legale in vigoare. 

Art. 27. - Autoritatile administratiei publice locale exercita competente delegate de catre 

autoritatile administratiei publice centrale privind plata unor alocatii si a unor indemnizatii pentru copii 

si adulti cu dizabilitati. 

Art. 28. - Autoritatile administratiei publice locale exercita si alte competente, potrivit legii. 

Potrivit art. 61 din Constitutie „(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului 

roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.  (2) Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si 

Senat”. 

Potrivit art. 65 alin. (2) din Constitutie „Camerele isi desfasoara lucrarile si in sedinte comune, 

potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, pentru:  

 a) primirea mesajului Presedintelui Romaniei;  

 b) aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat;  

 c) declararea mobilizarii totale sau partiale;  

 d) declararea starii de razboi;  

 e) suspendarea sau incetarea ostilitatilor militare;  

 f) aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii;  

 g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Aparare a tarii;  

 h) numirea, la propunerea Presedintelui Romaniei, a directorilor serviciilor de informatii 

si exercitarea controlului asupra activitatii acestor servicii;  

 i) numirea Avocatului Poporului;  

 j) stabilirea statutului deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte 

drepturi ale acestora;  

 k) indeplinirea altor atributii care, potrivit Constitutiei sau regulamentului, se exercita in 

sedinta comuna”. 

 Potrivit art. 73 din Constitutie 

 (1) Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.  

 (2) Legile constitutionale sunt cele de revizuire a Constitutiei.  

 (3) Prin lege organica se reglementeaza:  

 a) sistemul electoral; organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente;  

 b) organizarea, functionarea si finantarea partidelor politice;  

 c) statutul deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale 

acestora;  

 d) organizarea si desfasurarea referendumului;  

 e) organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a tarii;  

 f) regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi;  

 g) regimul starii de asediu si al starii de urgenta;  

 h) infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora;  

 i) acordarea amnistiei sau a gratierii colective;  

 j) statutul functionarilor publici;  

 k) contenciosul administrativ;  

 l) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor 

judecatoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;  



 m) regimul juridic general al proprietatii si al mostenirii;  

 n) organizarea generala a invatamantului;  

 o) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general 

privind autonomia locala;  

 p) regimul general privind raporturile de munca, sindicatele, patronatele si protectia 

sociala;  

 r) statutul minoritatilor nationale din Romania;  

 s) regimul general al cultelor;  

 t) celelalte domenii pentru care in Constitutie se prevede adoptarea de legi organice. 

  

Vazand motivele anterior expuse, constatam ca entitatea Curtea de Conturi a Romaniei  

se circumstantiaza notiunii de serviciu public in ceea ce priveste realizarea competentei 

autoritatilor publice, competenta Curtii de Conturi de a exercita controlul asupra modului de 

formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, 

in vederea exercitarii atributiei autoritatii publice Parlamentul Romaniei de aprobarea bugetului 

de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat. 

 

in conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare propunem promovarea unui proiect de 

hotărâre privind:        

 

 Transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, către Curtea de 

Conturi a Romaniei a spaţiului (parter+etajul 1), in suprafata totala de 954,2 mp din 

imobilul situat în str. Brestei nr. 97, identificat în ANEXA la prezentul raport, în 

vederea desfăşurării activităţii Camerei de Conturi a judeţului Dolj, până la 

construirea unui sediu propriu, cu conditia obtinerii avizului ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

 

 

 

     Director Executiv,                Şef Serviciu, 

       Cîmpeanu Adriana                        Bontea Mirel      
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