
  

MUNICIPIUL RAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                        
      PROIECT 
 
                                                          
       HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia Culturală 
„Activ.Cult” Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiul 

Craiova, situat în str. C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.11.2013; 

 Având în vedere raportul nr.165404/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia Culturală „Activ.Cult” 
Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiul Craiova, situat în str. 
C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A;  
           În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr.246/2005, modificată şi completată, 
art.858-870 şi art.1777-1823 din Codul Civil; 

   În temeiul art.36, alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, 
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 închirierea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, către 

Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului 
public al municipiul Craiova, în suprafaţă de 130,48 mp, situat în str. C.S. 
Nicolaescu Plopşor, nr.2 A. 

  Art.2. Preţul chiriei se stabileşte în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor de 
bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.124/2005. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu şi Asociaţia Culturală 
„Activ.Cult” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       
 

       INIŢIATOR,   AVIZAT, 
         PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
  



  

  
  

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiul Craiova                                                                           SE APROBĂ, 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu                                                                                            PRIMAR 
Nr. 165404 /07.11.2013                                       Lia-Olguţa Vasilescu 
                                                                                                                       
                                                                                     
                                                                                                        

       RAPORT,   
 

 Prin adresa nr.151372/2013 Asociaţia Culturală ,,Activ.Cult”, Craiova, solicită repartizarea unui spaţiu pentru 
stabilirea sediului acesteia. Asociaţia „ Activ.Cult”Craiova  este persoană juridică română de drept privat, cu scop 
nepatrimonial, independentă, cu beneficiu public, organizată potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000, modificată şi 
completată prin Legea nr. 246/2005.Solicitarea repartizării spaţiului are în vedere desfăsurarea activităţii acesteia ce are 
drept scop promovarea culturii doljene, a valorilor şi identităţii zonei,remodelarea conştiinţei culturale a cetăţenilor din 
spaţiul craiovean în acord cu exigenţele noului context al procesului de globalizare, readucerea în actualitate a valorilor 
culturale,sportive,intelectuale,promovarea şi aducerea la cunoştinţa publică a personalităţilor cu originea în judeţul 
Dolj,afirmate pe plan naţional şi internaţional,precum şi valorificarea patrimoniului cultural. Aceste activităţi se înscriu în 
sfera de interes a autorităţilor publice locale.Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova a fost înregistrată sub nr. 
109/06.11.2013  în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Craiova prin încheierea nr. 
196/29.10.2013,pronunţată în dosarul nr. 3411/215/2013 a Judecătoriei Craiova, privind acordarea personalităţii juridice. 
Conform art. 49 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, la alin (1) 
se precizează „Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul ordonanţei 
prin:a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii; 
Conform art. 51 alin (2) din acelaşi act normativ se prevede că autorităţile publice locale se pot consulta cu reprezentanţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau 
activităţi comune. 

Spaţiul ce poate face obiectul propunerii atribuirii ca sediu ,face parte din imobilul-clădire Centrul de relaţii cu 
publicul din str.C.S. Nicolaescu Plopşor nr.2 A (fost str.Nicolaescu Plopşor nr.22 A )ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, fiind identificat la poz. 3667   din Anexa nr.2 la H.G. nr.141/2008 pentru modificarea şi completarea 
H.G.nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj precum şi al municipiiulor,oraşelor din jud.Dolj. 
Acest spaţiu are o suprafaţă utilă de 130,48 mp, este în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a fost  
închiriat,pentru o perioadă de 5 ani, în baza Hotărârii nr.124/30.03.2005 către S.C. Cuvântul Libertăţii SA. Prin Decizia 
nr.682/2012 a Tribunalului Dolj, s-a hotărât încetarea efectelor contractului de închiriere la data de 01.07.2010,obligarea 
pârâtei S.C. Cuvântul Libertăţii S.R.L. la plata sumelor datorate reprezentând penalităţi de întârziere şi daune interese, 
dispunându-se şi evacuarea acesteia din spaţiul în suprafaţă de 130,48 mp, situat în Craiova, str.Nicolaescu Plopşor nr.2 A 
(fost str.Nicolaescu Plopşor nr.22 A ) 

Prin H.C.L. nr. 214/2007 au fost aprobate tarifele de bază minime pentru chiriile lunare/mp aferente spaţiilor cu 
altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

Având în vedere cele prezentate,  în conformitate cu prevederile Legii nr.246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, coroborat cu prevederile art. 858-870, art.1777-1823 din Noul Cod Civil,precum 
şi cu  art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. b şi art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova . 

1. Repartizarea , către Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova ,în vederea închirierii fără licitaţie publică, pentru 
o perioadă de 3 ani , a spaţiului în suprafaţă de 130,48 mp, situat în Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor nr.2 A. 

2. Preţul chiriei va fi stabilit conform H.C.L. nr. 214/2007 cu privire la tarifele de bază minime /mp aferente 
spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

3.Încetarea efectelor Hotărârii nr.124/2005 a Consiliului Local al Municipiului Craiova . 
 

 
 
 
 
 
 

           Director Executiv, 
           Ionuţ Cristian Gâlea  

                                   Şef Serviciu,                                    
                                       Cristina Daniela Radu                                   

Avizat pentru legalitate, 
Cons. jur. Isabela Cruceru               
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                  
              
                                                                                                                       
                                                      

HOTĂRÂREA NR. 124 
 
 
 
              Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data 
de 30.03.2005; 

  Având în vedere raportul nr.18577/2005 al Direcţiei  Patrimoniu prin care se 
propune repartizarea către S.C. Cuvântul Libertăţii a spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str. Nicolaescu Plopşor nr.22A; 

  În temeiul art. 38 lit. f, h art. 125 şi  art.46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea către S.C. Cuvântul Libertăţii S.A., în vederea 
închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă de 130,48 mp., situat 
în municipiul Craiova, str. Nicolaescu Plopşor nr.22A. 

Art.2  Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu respectarea 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.60/1998. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară,  
Direcţia  Patrimoniu şi S.C. Cuvântul Libertăţii S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.       

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
cons. jur. Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU 
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