
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                            PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran” 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014. 

Având în vedere raportul nr.54365/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran”; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului VI – Proprietatea 
publică art.858-870 din  Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a şi b, 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 Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran” cu 
bunurile aferente prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată.  



   

              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 şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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.54365/08.04.2014 

          SE APROBĂ,                                                                              

                      PRIMAR   

                                        Lia-Olguţa Vasilescu 

                                                           RAPORT  

 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr. 173/2001. Ulterior, 
bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 
965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2006 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 333/2007, H.C.L. nr. 148/2008, H.C.L. nr. 152/2008, HCL nr.129/2009, HCL nr.322/2008 nou 
HCL nr.320/2009, HCL nr.341/2009, HCL nr.379/2009, HCL nr.526/2009, HCL nr.17/2010, HCL 
nr.197/2010, HCL nr.199/2010, HCL nr.6/2013, şi HCL nr.7/2013, s-a aprobat darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările  şi 
completările ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2008 modificată şi completată ulterior s-a aprobat 
darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

 Lucrarea ,,Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din 
Zona Metropolitană Craiova- Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu str. 
A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian în vederea preluarii traficului auto pe bvd.Carol-str Arieş,, a 
fost efectuată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1.  

Lucrarile  autorizate cu nr.419/.2011 au fost recepţionate  conform proceselor –verbale de 
recepţie la terminarea lucrărilor nr.132407/2013  şi nr.134273/2013 şi cuprind atât componente care fac 
parte din inventarul domeniului privat  dar şi al domeniului public al municipiului Craiova.  A fost astfel 
necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 
522/2007, conform anexei nr.  3   la HCL nr.61/2014 cu bunurile de natura mijlocelor fixe din domeniul 
privat cât şi completarea inventarului domeniului public conform HCL nr.62/2014, cu bunurile din 
domeniul public. 

 



   

 Prin adresa nr.45673/24.03.2014 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte menţionează faptul 
că nu are atribuţii în repararea şi readucerea în stare de funcţionare a obiectivului Pasaj subteran sau a 
unor componente ale acestuia, decât în situaţia în care defectul se datorează constructorului sau 
proiectantului. De asemenea ne solicită predarea în administrare către RAADPFL Craiova a acestui 
obiectiv, pentru toate problemele de administrare curentă. 

În vederea realizării acestui lucru este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul 
public date în administrarea RAADPFL Craiova, aprobat prin HCL. nr. 80/2006, cu modificările ulterioare 
cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport, şi completarea inventarului bunurilor din 
domeniul  privat date în administrarea RAADPFL aprobat prin HCL nr.282/2008 conform anexei nr.2 la 
prezentul raport. 

Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare - (1) Consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului 
public sau privat, de interes local, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa 
fie concesionate ori sa fie inchiriate. 

 De asemenea în conformitate cu art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia , modificată şi completată “Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in 
administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor, administratiei publice centrale si locale, a 
altor institutii publice de interes national, judetean sau local”. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind 
privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată, cu Titlul I , art. 553 - 554, Titlul  VI- 
Proprietatea Publică  art. 858 – 870 , din noul Cod Civil,  cu   art. 36, alin 2 , lit. c, coroborat cu alin. 5 
lit.a,  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

•   Darea în administrare către R.A.A.D.P.F.L. Craiova a obiectivului ,,Pasaj      
Subteran” cu bunurile  identificate în anexa 1 şi anexa 2 . 

• Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 80/2006, prin completarea 
inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova, aflate în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu bunurile prevăzute în anexa nr.1. 

• Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 282/2008 prin completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu bunurile prevăzute în anexa nr.2. 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L.147/1999 şi a H.C.L. 522/2007. 
•   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                                                           SEF SERVICIU 

          cons. jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                Cristina Daniela Radu 

 
                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                            Exp.  Madlen Chiriac 



   

 



  Anexa nr.1

 Pasaj subteran- Bunuri din domeniul public administrate de RAADPFL

Val fara TVA TVA Val cu TVA
durata normala de 

funcţionare

1 Retele apa - 1103 ML 805,749.19 193,379.81 999,129.00 30 ani domeniu public

2 Retele canal - 210ML 2,103,447.65 504,827.44 2,608,275.09 40 ani domeniu public

3 Retele telecomunicatii - 1450 ML 369,165.31 88,599.67 457,764.98 20 ani domeniu public

4 Drum  - 12624 MP; TROTUARE 3184 MP 8.130.544,86
1.951.330,77 10.081.875,63

25 ani domeniu public

5 Spatii verzi – 490 mp 69,853.41 16,764.82 86,618.23 domeniu public

6 Iluminat pasaj  -  10 buc stalpi 734,641.37 176,313.93 910,955.30 40 ani domeniu public

7 Pasaj subteran - 300 ML 17,381,113.14 3,345,972.54 20,727,085.67 40 ani domeniu public

8 Iluminat bretele - 18 buc stalpi 105,678.49 25,362.84 131,041.33 40 ani domeniu public

9 Retele apa - 350 ML 268,583.06 64,459.93 333,042.99 30 ani domeniu public

10 Retele canal - 60 ML 631,961.91 151,670.86 783,632.77 40 ani domeniu public

11 Drum  - 2156  MP;    TROTUARE -  796 MP 2,807,585.74 673,820.58 3,481,406.32 25 ani domeniu public

12 Pasaj subteran - 100 ML 4,795,309.15
1,150,874.20 5,946,183.35

40 ani domeniu public

13 Iluminat pasaj - 12 buc stalpi 244,880.46 58,771.31 303,651.77 40 ani domeniu public

14 Iluminat bretele - 14 buc stalpi 26,419.62 6,340.71 32,760.33 40 ani domeniu public

15 Retele canal - 80 ML 424,400.00 101,856.00 526,256.00 40 ani domeniu public

16 Drum  -  1000 MP; 523,566.00 125,655.84 649,221.84 25 ani domeniu public

DENUMIRE
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