
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia “Pro Craiova”, a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.13 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013; 

Având în vedere raportul nr.8755/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia “Pro Craiova”, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol;    
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată de Legea nr.246/2005, modificată şi completată; 
         Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.65/2005 referitoare la aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului  Public şi a Fondului Locativ Craiova; 
           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  închirierea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, către 
Asociaţia “Pro Craiova”, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 97,46 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol. 

Art.2. Preţul chiriei va fi stabilit conform 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Asociaţia 
“Pro Craiova” vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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                             RAPORT 
 
 

 Prin adresa nr. 3934/26.04.2012 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova se înaintează către instituţia noastră 
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/10.04.2012 referitoare la disponibilizarea în vederea 
repartizării a unui spaţiu cu altă destinaţie situat în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13 în 
suprafaţă de 97,46mp, 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. 35/10.04.2012 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. 184681/2012 Asociaţia „Pro Craiova” a solicitat repartizarea spaţiului din 
Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13, în vederea desfăşurării activităţii acesteia ce are drept 
obiectiv promovarea diversităţii culturale europene şi a drepturilor omului, promovarea şi apărarea 
valorilor naţionale, a spiritului democratic şi a transparenţei instituţionale, promovarea accesului la 
informaţie şi a libertăţii de exprimare. 

În conformitate cu actul constitutiv autentificat sub numărul 21/07.11.2012, Asociaţia „Pro 
Craiova” s-a organizat în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 ca organizaţie fără scop lucrativ, în 
vederea promovării diversităţii culturale europene şi a drepturilor omului, având durată de timp 
nedelimitată pentru desfăşurarea activităţii. 

Asociaţia „ Pro Craiova” a fost înregistrată sub nr. 91/29.11.2012 în Registrul Asociaţilor şi 
Fundaţiilor al Judecătoriei Craiova prin încheierea nr. 194/13.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 
26438/215/20102 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 prezentei ordonanţe prin: 

a)punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile 
legii; 

b)atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare 
desfăşurării activităţii lor. 



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. 

Aceste activităţi se înscriu în sfera de interes a autorităţilor publice locale. 
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. 
Spaţiul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13, aparţine domeniului privat al Municipiului 

Craiova, fiind identificat la poz. 411 din Anexa 2A la H.C.L. nr. 522/2007, modificat prin H.C.L. nr. 
97/2011 (conform poz. 58 din Anexa 2A). Acest spaţiu este în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
conform H.C.L. nr. 2822008 (fiind identificat la poz. 297 din Anexa A) modificat prin H.C.L. nr. 
99/2011 (fiind identificat la poz. 12 din Anexa 1A). 

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 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, propunem 
Consiliului Local promovarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect: 

1. Aprobarea închirierii fără licitaţie publică, pentru o perioadă de 3 ani către Asociaţia 
„Pro Craiova„ a spaţiului Situat în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13 – subsol, în 
suprafaţă de 97,46mp. 

2. 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. 

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

 
   Director Executiv, 
  Adriana Cîmpeanu  

                                     
                                    

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea                  
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