
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  PROIECT 
 

     
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a 
bunului clădire Bloc H8, sc.1 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
17.01.2014. 

Având în vedere raportul nr.5544/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care se 
propune darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a bunului 
clădire Bloc H8, sc.1; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlul I, art.554 şi Titlul VI, 
art.858-861, art.866-868 din Codul Civil; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.511/2013 referitoare 
la 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.123 alin.1, 
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 darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, 
a bunului clădire Bloc H8, sc.1, situat în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3 A, cu 
valoarea de inventar de 1086890,1 lei. 

  Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător a Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.511/2013 referitoare la 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 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, în 
sensul dezmembrării bunului cu număr de inventor 12008227 în două bunuri, după 
cum urmează: 



   

a) “clădire Bloc H8, sc.2, cu valoarea de inventar de 1086890,1 lei, situat în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3 A – în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova”; 

b) “clădire Bloc H8, sc.1, cu valoarea de inventar de 1086890,1 lei, situat în 
municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3 A – în administrarea Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova”; 

  Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 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. 5544/14.01.2014                                                                                 Se aprobă , 

                                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                                   LIA OLGUŢA VASILESCU 

                                                             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.Având 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.Ca urmare a 
faptului că 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,prin 
Hotărârea nr.511/26.09.2013,  Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
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 . Având în 
vedere prevederile art.2 din hotărâre,comisia constituită prin dispoziţia nr.5428/2013 a 
Primarului Municipiului Craiova a încheiat Procesul verbal de Predare -Primire 
nr.159481/2013 . 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 şi  valoare de 2.173780,20 lei fiecare. 

  La această dată ,din  proiectele aflate in implementare în cadrul Program de 
finantare/Axa Prioritara/Domeniul de interventie: PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013,Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de  creştere”,Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”,Sub-domeniul: Poli de creştere este şi proiectul ,, Reabilitare si Modernizare 
Camin Pentru Persoane Varstnice in Municipiul Craiova” .Durata implementării este de  
20 luni, obiectivul proiectului fiind: îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
sociale prin  reabilitarea, modernizarea si echiparea Caminului Pentru Persoane Varstnice  
Craiova, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor care, din cauza unor 
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi 
asigura nevoile sociale. Având în vedere faptul că lucrările nu pot fi efectuate în clădiri 
ocupate de locatari,este necesară cazarea acestor persoane în alte locaţii caz în care a fost 
identificată ca soluţie scara 1 din blocul H8 din str.Tabaci nr3 A.În atare situaţie  bl. H8 
sc.1 trebuie să fie dat în administrarea  Căminului Pentru Persoane Varstnice  
Craiova.Acesta fost înfiinţat prin  Hotărârea nr.25/10.02.2011 ca urmare a reorganizării 
Serviciului de Assistenţă Medico-Socială Craiova,ca instituţie publică cu personalitate 
juridică,sub autoritatea  Consiliul Local al Municipiului Craiova,având sediul în Craiova 
,str.Tabaci,nr.3. 

    Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile art.12 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată, Titlul I , art. 554 şi  Titlul VI , art. 858 - 861  , art.866 – 868  din Codul Civil, 
cu prevederile art. 36 alin 2 lit.c,coroborat cu alin 5 lit.a,art.45 alin.3,art.123 alin.1 din 
Legea nr. 215/20001, republicată,privind administraţia publică locală propunem spre 
aprobare Consiliul Local al Municipiului Craiova : 

    1. Darea în administrare către  Căminulul Pentru Persoane Varstnice  Craiova a  bunului 
clădire Bloc H8, Sc.1 ,cu valoarea de inventar de 1086890,1 lei,situat Craiova str.  Tabaci 
nr3 A . 



   

    2.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor  Consiliului Local al  municipiului 
Craiova nr. 511/2013 şi nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare,în sensul dezmembrării  
bunului cu nr de inventar 12008227 în două bunuri şi anume: ,,clădire Bloc H8 Sc 2 ,cu 
valoare de inventar de  1086890,1 lei ,situat Craiova str.  Tabaci nr3 A-în administrarea  
Consiliul Local al Municipiului Craiova , respectiv ,,clădire Bloc H8, Sc.1 ,cu valoarea de 
inventar de 1086890,1 lei, situat Craiova str.  Tabaci nr3 A -în  administrarea   Căminulul 
Pentru Persoane Varstnice  Craiova. 

      3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 
141/2008. 

 

    Director executiv, 

Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea          
                                                                     Şef serviciu, 

                       Cristina Daniela Radu                                                                             

                                                                                                             

                                                                                 
                                                                       Întocmit,                                                                              
                                                   Cons.Silvia Nănău 
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