
  

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 str.Câmpia Islaz, 
nr.101(fost 103) 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.01.2014; 
    Având în vedere raportul nr.11936/2014 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 str.Câmpia Islaz, 
nr.101(fost 103) ;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi art.1777-1823 Cod Civil; 

   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 Câmpia Islaz, 
nr.101(fost 103), în suprafaţă totală de 73,03 mp., din care 56,03 mp. în folosinţă 
exclusivă şi 17,00 mp. în folosinţă comună, către Asociaţia Suporterilor Olteni, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  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. 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 Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.11936 /24.01.2014 

    
                                
                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                                 Lia-Olguţa Vasilescu 
 
  
 
 

•                              RAPORT, 
 
 

 Prin adresa nr. 1550/07.01.2013 ,,Asociaţia Suporterilor Olteni „ solicită atribuirea unui spaţiu 
necesar desfăşurării activităţilor specifice acesteia. Asociaţia Suporterilor Olteni este o organizaţie 
civilă,profesională ce funcţionează ca  persoană juridică română de drept privat, cu caracter 
nepatrimonial (nonprofit),neguvernamentală, fără caracter politic şi fără scopuri religioase, 
independentă, cu beneficiu public, organizată potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005.Solicitarea repartizării spaţiului 
are în vedere desfăsurarea activităţii acesteia ce are drept scop promovarea şi organizarea de 
evenimente sportive şi culturale pentru suporterii olteni,membrii şi simpatizanţi ai asociaţiei, 
promovarea valorilor sportive din Oltenia, organizarea de turnee comemorative pentru legendele 
fotbalistice din Oltenia, apărarea şi reprezentarea intereselor membrilor săi  faţă de terţi şi în relaţiile 
acestora cu societatea.  
           Asociaţia Suporterilor Olteni a fost înregistrată sub nr. 107/20.06.2006  în Registrul Asociaţilor 
şi Fundaţiilor al Judecătoriei Craiova prin încheierea nr. 107/20.06.2006, pronunţată în dosarul 
nr.88/PJ/A/2006 al Judecătoriei Craiova, privind acordarea personalităţii juridice,iar ulterior  prin 
încheierea nr. 19/12.02.2008, pronunţată în dosarul nr. 3159/215/2008 al Judecătoriei Craiova a fost 
dispusă modificarea sediului la adresa :Craiova,str.Revoluţiei, bl.25, sc. 3, ap.2,încheiere comunicată 
Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală ,aşa cum rezultă din Certificatul de Înregistrare Fiscală 
seria A nr.0129019 anexat. 
Conform art. 49 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi 
completată, la alin (1) se precizează că „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.ce are drept obiectiv  
 Prin adresa înregistrată  la Consiliul Local al Municipiului Craiova la nr.16/22.01.2014, 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, înaintează Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administraţie  privind 
disponibilizarea a două spaţii cu altă destinaţie, în vederea atribuirii  către asociaţii, fundaţii, ONG-uri, 
partide politice sau beneficiarii Legii nr. 341/2004. 

 Prin Hotărârea nr.65/2005 , Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat 
,,Regulamentul de organizare şi funcţionare al RAADPFL Craiova,”regulament ce stabileşte modul de 
organizare şi funcţionare al regiei ,persoană juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi 
autonomie financiară, sub autoritatea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, regie ,ce foloseşte şi 
dispune de bunurile pe care le are în patrimoniu. La art.5 din  regulament se prevede ca activitate ,, 
atribuirea în condiţiile legii cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova către partidele 



  

politice,fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi apartinând cultelor religioase, a spaţiilor pentru 
birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele care se află în administrarea regiei. De asemenea, potrivit 
art.12 conducerea Regiei de administrare a domeniului public şi a fondului locativ este asigurată de 
Consiliul de Administraţie,care  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament şi 
Hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei. 

În raport de prevederile de mai sus,se reţine faptul că prin  adresa cu nr.160938/2013  
R.A.A.D.P.F.L. Craiova   comunică disponibilizarea a două spaţii, cu solicitarea adresată Primăriei 
Municipiului Craiova de atribuire către  persoanele 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, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005. 

Având în vedere cele prezentate,în raport de cererea adresată de  Asociaţia Suporterilor 
Olteni,propunerea de repartizare priveşte spaţiul cu altă destinaţie în suprafaţă utilă totală de 73,03 mp  
din care 56,03 mp în folosinţă exclusivă şi 17,00 mp în folosinţă comună, situat în Câmpia Islaz 
nr.101(fost 103) 

Spaţiul ce poate face obiectul propunerii atribuirii ca sediu ,face parte din imobilul situat în 
Câmpia Islaz nr.103  în suprafaţă de 149,53 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
fiind identificat la poz. 452 din Anexa 2A la H.C.L. nr. 522/2007.respectiv la poziţia 60 în anexa 2 a 
HCL nr.97/2011 de modificare a H.C.L. nr. 522/2007.Acest spaţiu este în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova conform H.C.L. nr.282/2008 ,modificat prin HCL nr 99/2011 fiind identificat 
la poz. 14 din Anexa 1A. În evidenţa contabilă bunul ,,spaţiu str.Câmpia Islaz nr.103” în suprafaţă 
totală de 149,53 mp are nr. De inventar 11000262 şi valoare de inventar de 214.605,00 lei. 

Prin H.C.L. nr. 214/2007, modificată prin HCL nr.146/2008 ,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. 555, 
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 Suporterilor Olteni, în vederea închirierii, fără licitaţie publică, 
pentru o perioadă de 3 ani , a spaţiului în suprafaţă totală de 73,03 mp din care 56,03 mp în folosinţă 
exclusivă şi 17,00 mp în folosinţă comună , situat în Craiova, str.Câmpia Islaz 
nr.101(fost103),identificat în Anexa la prezentul raport. 

2. Preţul chiriei va fi 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, modificatăprin 
HCL nr.146/2008. 

 
 

 
 

             Director Executiv, 
         Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea  

                     Şef Serviciu,                                    
                   Cristina Daniela Radu                                   
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