
  

MUNICIPIUL RAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                        
      PROIECT 
 
                                                          

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul 

Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând 
domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2013; 
    Având în vedere raportul nr.46397/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul 
Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând 
domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

   În temeiul art.36, alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, 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 repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul 
Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului  aparţinând 
domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter,  
în suprafaţă de 118,26 mp., către Partidul Poporului Dan Diaconescu, 
Organizaţia Judeţeană Dolj.  

  Art.2.Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data 
repartizării, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor. 

  Art.3. 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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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.  46397 / 20.03.2013 
                                   
                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                                 Lia-Olguţa Vasilescu 
 
  
 
 

•                              RAPORT 
 
 

 Prin adresa nr. 3458/2013 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova se înaintează, către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/19.03.2013 referitoare la 
disponibilizarea în vederea repartizării a unui spaţiu cu altă destinaţie situat în Craiova, Cartier Lăpuş, 
bl. N13, parter, în suprafaţă de 118,26 mp, în vederea atribuirii către asociaţii şi fundaţii, ONG-uri, 
partide politice sau beneficiarii Legii nr. 341/2004 

Conform H.C.L. nr. 65/2005 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova care la Cap. 2 – Activitatea Regiei, art. 5, prevede: „atribuirea, în condiţiile 
legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, către partidele politice, fundaţii, 
asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând cultelor religioase a spaţiilor pentru birouri şi pentru 
alte destinaţii din imobilele care se află în administrarea regiei”. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a R.A.A.D.P.F.L. Craiova nr. 28/19.03.2013 se 
aduce la cunoştiinţa instituţiei noastre doar disponibilizarea spaţiului respectiv fără a se preciza şi 
atribuirea acestuia, urmând ca Direcţia Patrimoniu să preia bunul în evidenţă pentru o eventuală 
atribuire persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din 
decembrie 1989, Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată, Legii nr. 161/1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii 
nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi 
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii. 

Prin adresa nr. 187746/2012 Partidul Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj a 
solicitat repartizarea cu prioritate a unui spaţiu pentru sediul acestuia în vederea desfăşurării activităţii. 

În conformitate cu prevederile Art. 21. alin (1) şi alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,: 

„ (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura cu prioritate, in termen de cel 
mult 90 de zile de la solicitare, spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si 
terenurile aferente, la cererea motivata a acestora.  

(2) Partidele politice pot primi cel mult cate un sediu pe unitate administrativ-teritoriala.” 
Spaţiul cu altă destinaţie, situat în Craiova, cartier Lăpuş, bl. N13 – parter, în suprafaţă de 

118,26mp aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova,  fiind identificat la poz. 408 Anexa 2 
Secţiunea A din H.C.L. nr. 522/2007. Acest spaţiu este în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

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 de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. 
b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 



  

completările ulterioare, şi cu prevederile Art. 21. alin (1) şi alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, propunem Consiliului 
Local promovarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect: 
1. Repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul Poporului Dan 
Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj a spaţiului situat în Craiova, cartier Lăpuş, bl. N13 – 
parter, în suprafaţă de 118,26mp. 
           2. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data repartiţiei, cu 
posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor. 

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

4. R.A.A.D.P.F.L. Craiova va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri. 
 

 
 

   Director Executiv,                                                                 
  Adriana Cîmpeanu  

Întocmit,                            
cons. Stelian Marta                                   

 
 

Avizat pentru legalitate, 
               Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                  
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