
  

MUNICIPIUL RAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                        
      PROIECT 
 
                                                          

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului 

aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui 
Novac, bl. 39, parter 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.01.2013; 
    Având în vedere raportul nr.8680/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului 
aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui Novac, bl. 
39, parter;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.96/2006, privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, modificată şi completată şi 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, a spaţiului 

aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui 
Novac, bl. 39, parter, în suprafaţă de 52,80 mp., către dl.Nicolae Vasilescu, 
deputat ales în Colegiul nr.2 Craiova, pentru organizarea biroului parlamentar. 

  Art.2.Contractul de închiriere se încheie pe  perioada mandatului, cu respectarea 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 şi a Legii nr.241/2001. 

Art.3. 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. 8680/19.01.2013 
 
 
          SE APROBĂ, 
             PRIMAR, 
                Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 21/17.01.2013, RAADPFL Craiova 

transmite către Consiliul Local al municipiului Craiova Hotărârea Consiliului de 

Administraţie nr. 7/15.01.2013 prin care s-a aprobat înaintarea documentaţiei în 

vederea repartizării spaţiului situat în Brazda lui Novac, bl. 39, parter, însoţite de 

propunerea de atribuire. 

 Spaţiul cu altă destinaţie, în suprafaţă de 52,80 mp situat în Brazda lui 

Novac, bl. 39 parter, face parte din spaţiul în suprafaţă de 151,30 mp ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, aprobat prin HCL 522/2007, anexa 2A, 

poziţia 381. 

 Prin cererea nr. 3553/10.01.2013, adresată Primarului Municipiului 

Craiova, dl. Nicolae Vasilescu, deputat ales în Colegiul nr. 2 Craiova, solicită 

închirierea spaţiului situat în Brazda lui Novac, bl. 39, parter pentru funcţionarea 

biroului parlamentar. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. 2 din Legea 96/2006 republicată privind 

Statutul senatorilor şi deputaţilor, deputaţii şi senatorii pot organiza, separat sau prin 

asociere, birouri parlamentare, ca regulă, în circumscripţiile electorale în care au fost 

aleşi, iar potrivit art. 39 din acelaşi act normativ autorităţile publice locale si 

prefecturile sunt obligate să sprijine organizarea şi funcţionarea birourilor parlamentare 



  

ale deputaţilor şi senatorilor, prin asigurarea de spaţii pentru sedii, procurarea 

mobilierului necesar, inclusiv prin împrumut de folosinţă sau închiriere. 

 Conform prevederilor art. 36 alin. 5 lit. b) din Legea 215/2001, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală, consiliul 

local hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii. 

 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Hotărârea nr. 7/15.01.2013 a 

Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova, în conformitate cu prevederile 

Legii 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind 

administraţia publică locală, cu Legea 334/2006 privind finanţarea activităţilor 

partidelor politice şi a campaniilor electorale şi cu Legea nr. 96/2006 republicată 

privind Statutul senatorilor şi deputaţilor, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

 -Repartizarea către d. Nicolae Vasilescu în vederea închirierii fără licitaţie 

publică a spaţiului în suprafaţă de 52,80 mp situat în Craiova, Brazda lui Novac, bl. 39 

parter, pentru organizarea biroului parlamentar. 

 -Contractul de închiriere se va încheia pe perioada mandatului cu 

respectarea prevederilor Legii 241/2001 şi a Hotărârii Guvernului nr. 310/2007.  

 

 

  Director executiv, 
 Adriana Cîmpeanu 
                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                   Cons. Silvia Nănău 

Avizat de legalitate, 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea 
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