
  

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.Nicolae 
Titulescu, nr.8 (fost 18) 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.01.2014; 
    Având în vedere raportul nr.12152/2014 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.Nicolae Titulescu, nr.8 
(fost 18);  
           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 str.Nicolae 
Titulescu, nr.8 (fost 18), în suprafaţă de 47,00 mp., către Asociaţia „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021”. 

  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 Municipiul Craiova                                                                           SE APROBĂ, 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu                                                                                            PRIMAR 
Nr.12152 /24.01.2014                                               Lia-Olguţa Vasilescu 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                             

       RAPORT,   
 

 Prin adresa înregistrată la  nr.736/17.01.2014 Asociaţia ,,Craiova Capitala Culturală Europeană 
2021”solicită repartizarea   spaţiului cu altă destinaţie situat în Craiova, str.N. Titulescu, nr.18, actual nr.8  pentru 
desfăşurarea activităţilor de promovare a proiectelor pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană.  
Prin Hotărârea nr.319/30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, s-a aprobat constituirea 
ASOCIATIEI „CRAIOVA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2021” cu Municipiului Craiova, in calitate de 
membru fondator ,  actul  constitutiv şi statul,  având sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, jud. Dolj.Potrivit 
actului constitutiv membrii Asociaţiei sunt: Municipiul Craiova,  Judetul Dolj,  Teatrul National „Marin Sorescu”,  
Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Filarmonica “Oltenia”,  Casa de Cultura “Traian Demetrescu”, Teatrul  
pentru Copii si Tineret „Colibri”,  Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
TraditionaleDolj, Ansamblul Folcloric „Maria Tanase”, Muzeul de Arta,  Muzeul Olteniei, Biblioteca 
judeteana „Alexandru si Aristia Aman”,  Universitatea din Craiova, . Institutul de Cercetări Socio-Umane 
“C.S.Nicolăescu-Plopşor”,  Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Casa Culturăa Studentilor,  
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj,  Directia judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural 
National Dolj,. Mitropolia Olteniei,  
 Asociaţia Craiova Capitala Culturală Europeană 2021, este persoană juridică română de drept privat, cu scop 
nepatrimonial, independentă, cu beneficiu public, organizată potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000, modificată şi 
completată prin Legea nr. 246/2005.Solicitarea repartizării spaţiului are în vedere Asociaţia are un scop profund 
cultural si instructiv educativ, acela de a pregati si promova la toate nivelurile proiecte pentru asigurarea 
Programului „Craiova Capitala Culturala Europeana2021”. 

 Asociaţia va pregati dosarul de candidatură şi va face toate diligenţele pentru atingerea acestui obiectiv. 
Asociatia va pregati programul seriei de evenimente. Asociatia va planifica evenimentele reunite sub aceasta 
titulatura ,a pune în practică toate masurile necesare pentru buna derulare a acestora. ,va asigura atragerea de 
fonduri necesare organizarii, realizarii si promovarii Programului. Asociaţia va avea ca scop sprijinirea si 
dezvoltarea de proiecte culturale. 

Asociaţia ,,Craiova Capitala Culturală Europeană 2021” a fost înregistrată sub nr. 149/19.07.2013 în 
Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Craiova prin încheierea nr. ,pronunţată în dosarul nr. 
25327/215/2013 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 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.Acest spaţiu are o suprafaţă utilă de 47 mp,  aparţine domeniului 
privat  privat  al Municipiului Craiova, fiind identificat la poz. 420   din Anexa nr.2A la HCL NR.522/2007este în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului 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 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. 858-870, 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 ,,Craiova Capitala Culturală Europeană 2021” ,în vederea închirierii fără 
licitaţie publică, pentru o perioadă de 3 ani , a spaţiului în suprafaţă de 47,00 mp, situat în Craiova,  str.N. 
Titulescu, nr.8,(fost nr.18)  

2. Preţul chiriei va fi stabilit conform H.C.L. nr. 214/2007 cu privire la tarifele de bază minime /mp 
aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat,modificată prin HCL nr.146/2008 

 
           Director Executiv, 
         Cons. Jur.  Ionuţ Cristian Gâlea  

                                   Şef Serviciu,                                    
                                       Cristina Daniela Radu                                   
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