
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
                                                                                          
                                            HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în 
incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din 
municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean 

Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.135880/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în incinta 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din municipiul  
Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova;   

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.121 alin.1-3 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în 
incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din 
municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean 
Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.2. Preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face în baza 
procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi stabilită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile de la 
evacuarea din spaţiu a celor 26 de persoane. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.245/2004 referitoare la aprobarea  Protocolului de preluare a unor bunuri şi 
personal de la Centrul de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap 
Craiova. 

                Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 

  Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



 
 
Municipiul Craiova   
Primăria Municipiului Craiova  
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 135880 /   09.2013                                                                               Se aprobă , 

                                                                                                                    PRIMAR 
                                                                                                   LIA OLGUŢA 

VASILESCU 
1.  

 
                                                             RAPORT, 

 
                
             În municipiul Craiova a funcţionat  Centrul de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap care îşi desfăşura activitatea în imobilul situat în str.Tabaci 
nr.3,imobil aflat în domeniul public al municipiului Craiova în conformitate cu Legea 
nr.213/1998. În incinta imobilului din str.Tabaci nr.3 există cinci clădiri şi anume:corp 
principal P+4E,blocul H7, P+4E,blocul H8-9, P +4 E,club şi clădire întreţinere. 

 De serviciile acestui  Centru beneficiau atât persoanele cu handicap cât şi persoanele 
cu probleme sociale şi medico-sociale. Prin adoptarea Legii nr.343/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap,  Consiliului 
Judeţean Dolj trebuia să înfiinţeze un serviciu special care să preia din cadrul Centrului 
de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, toate persoanele ca fiind 
înregistrate cu handicap. În această situaţie ,prin diminuarea persoanelor aflate în 
îngrijire la  Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ,în incinta 
imobilului din str.Tabaci nr.3 a rămas liber blocul H8-9 cu 4 scări ce putea fi folosit de 
Consiliului Judeţean Dolj pentru înfiinţarea serviciului special pentru persoanele cu 
handicap. 

Avînd în vedere cele menţionate,în conformitate cu prevederile  Legii nr.343/2004 
,şi în temeiul Legii nr.215/2001,în baza Hotărârii nr.245/27.12.2004 a Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a fost încheiat, între Consiliului Judeţean Dolj şi Consiliul Local 
al Municipiului Craiova Protocolul de preluare a unor bunuri şi personal de la Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Craiova de către  Consiliului 
Judeţean Dolj.Obiectul protocolului astfel încheiat priveşte darea în administrare 
către  Consiliului Judeţean Dolj a blocului de garsoniere  H 8-9,cu terenul aferent 
din incinta  Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 
Craiova din strada Tabaci nr.3,precum şi a următoarelor bunuri: mobilier 
garsoniere,cazarmament garsoniere,mobilier din cabinetele medicilor,asistenţilor 
medicali,fizioterapie şi paraclis. 

           Imobilul situat în Municipiul Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl. H8 sc.1 şi 2, 
BL. H9 sc.1 şi 2 este proprietatea Municipiului Craiova, figurează în evidenţa contabilă 
cu număr de inventar 12008227 respectiv 12008228  în afara bilanţului fiind dat în  
administrarea Consiliului Judeţean , în vederea asigurării în regim permanent sau 
temporar a serviciilor de găzduire, hrană, îngrijire medicală, recuperare şi readaptare a 
persoanelor cu dizabilităţi.             



 De la darea în administrare, Consiliul Judeţean a construit şi dezvoltat centre 
sociale pentru persoane cu dizabilităţi, iar persoanele asistate au fost redirijate către 
acestea , imobilul nemaifiind ocupat la capacitatea maximă pentru  de funcţionalitate. 

  Autoritatea publică locală, în cadrul strategiei de 
dezvoltare a fondului de locuinţe şi-a manifestat în 
permanenţă preocuparea pentru acoperirea cerinţelor 
locative pentru familiile  ale căror venituri nu le permit 
accesarea unei scheme de creditare, nu posedă surplusul 
constant necesar economisirii şi nu îşi pot permite 
închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă, astfel că se  
justifică interesul pentru găsirea unor soluţii la problema 
locativă  prin adoptarea unor măsuri ce au drept obiectiv 
mărirea fondului de locuinţe existent. 

Avand în vedere  adresa nr.134720/11.09.2013 a Consiliului Judeţean Dolj 
referitoare la identificarea unor soluţii de transfer a activităţilor Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, în alte locaţii de la nivelul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj precum şi la acordul retragerii dreptului 
de administrare asupra  imobilul situat la adresa de mai sus ,şi cu menţiunea că toţi cei 
26 de tineri cazaţi vor fi evacuaţi, se propune preluarea în administrare de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a bunurilor ce au făcut obiectul  Hotărârii 
nr.245/27.12.2004 a Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Faţă de cele menţionate,în conformitate cu prevederile 
art.36 alin.2 lit.c,coroborat cu alin.5 lit.a şi b,art.45 
alin.3,art.123 din Legea nr.215/2001,republicată,privind 
administraţia publică locală,propunem spre aprobare Consiliul 
Local al Municipiului Craiova : 

  1.Preluarea  blocului de garsoniere  H 8-9,cu terenul aferent din incinta  
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din Craiova, strada 
Tabaci nr.3A, aparţinând  domeniului public al municipiului 
Craiova,din administrarea Consiliului Judeţean Dolj  în administrarea 
Consiliul Local al Municipiului Craiova ,  

    2.Preluarea bunurilor prevăzute la punctul 1 se va face 
în baza procesulu-verbal întocmit de comisia de 
inventariere, care va fi stabilită prin Dispoziţie a 
Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile de 
la evacuarea din spaţiu a celor 26 de persoane. 
3.Încetarea efectelor  Hotărârii Consiliul Local al Municipiului 

Craiova nr.245/27.12.2004 privind aprobarea Protocolului de 
preluare a unor bunuri de către Consiliului Judeţean Dolj   şi 
modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.147/1999 
privind însuşirea  inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

4.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea 
procedurilor legale,prin intermediul Consiliului Judeţean 
Dolj pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii  Guvernului nr 
141/2008. 

 
    Director executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea      
          Şef serviciu, 



                       Cristina Daniela Radu                                                                                                        
                                                                                                         

  
                                                                          Întocmit, 

Avizat pentru legalitate,                                                                                 
 jur.Cristian Ionuţ Gâlea                     Cons.Silvia Nănău 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                             

                    
        

HOTĂRÂREA NR. 245 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data 
de 27.12.2004; 

Având în vedere referatul nr. 233346/2004 întocmit de Serviciul Fond Locativ 
şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea  Protocolului de preluare a unor bunuri 
şi personal de la Centru de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap 
Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2004 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap, H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea, funcţionare şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială precum şi 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În temeiul art. 38 lit. f, art.126 şi art.46  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă Protocolul de preluare a unor bunuri şi personal de la Centru de 

Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap Craiova de către Consiliul 
Judeţean Dolj care reprezintă anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 
Centrul de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Serviciul 
Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
        Ing. Ion GROZA Nicoleta MIULESCU 
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