
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 
 

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32” 

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

Având în vedere raportul nr.58039/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”;      

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.846, 858-870 din Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.115 alin.1 lit.b şi art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”, cu două 
nivele de subsol S1, respectiv S2, în suprafaţă de 1494,32 mp., având număr de 
inventar 12008322 şi valoarea de 2.159.846,80 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.2 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.622/2013 referitoare la darea în 
administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova şi 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 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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. 58039 /15.04.2014                                                        SE APROBĂ,                                                                              

                   PRIMAR   
                                          Lia-Olguţa Vasilescu 
    
 
 
                                                       RAPORT, 
          
 Prin Hotărîrea nr.197/27.05.2010, Consiliul Local al Municipiului Craiova,a aprobat 

modificarea inventarului bunurilor care aparţin Municipiului Craiova ,prin completare cu 
bunul prevăzut în Anexa nr.3 la poziţia 1308 denumit ,,Parcare str.Olteţ nr.30-32,cod de 
clasificaţie 1.3.7.2. în suprafaţă de 1494,32 mp şi valoare de 1826200,00 lei.În evidenţa 
contabilă mijlocul fix cu denumirea de mai sus ce are numărul de inventar 12008322 şi 
valoarea (reevaluată)de 2.159846,80 lei a fost înregistrat în baza Procesului verbal de 
predare -primire încheiat în data de 20.08.2009 între comisia numită prin Dispoziţia 
nr.23448/19.08.2009 a Primarului Municipiului Craiova şi S.C. TOPJUL A 
S.R.L.Craiova.Pentru a proceda în consecinţă s-a avut în vedere faptul că prin Hotărârea 
nr.546/31.10.2007 şi Hotărârea nr.571/29.11.2007,modificate prin H.C.L.nr.105/2008 şi 
H.C.L.225/2008, s-a aprobat asocierea Consiliul Local al Municipiului Craiova cu S.C. 
TOPJUL A S.R.L.Craiova, în vederea edificării unui imobil cu regim de înălţime 2S+P+3+4 
având destinaţia de birouri şi două nivele de parcări publice,pe un teren deţinut cu titlu de 
proprietate exclusivă a asociaţilor.În acest sens a fost încheiat Contractul de asociere 
nr.39/15.12.2007, modificat prin actul adiţional nr.1/2008 respectiv actul nr.2/2009.Obiectul 
procesului verbal a fost predarea respectiv preluarea celor două nivele de subsol S1 respectiv 
S2 cu destinaţia de parcare publică în suprafaţă utilă totală de 1494,32 mp.     

 Având în vedere  domeniul de activitate al R.A.A.D.P.F.L  Craiova, prin Hotărârea nr. 
622/31.10.2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova,a aprobat darea în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova,a bunului  denumit ,,Parcare str.Olteţ nr.30-32, cu două nivele de 
subsol S1 respectiv S2 , în suprafaţă de 1494,32 mp şi valoare de 2.159.846,80 lei..Întrucât 
până la această dată  nu a  fost atins obiectivul propus, iar pentru exploatarea în condiţii de 
eficienţă economică a bunului se manifestă intenţii de utilizare cu titlu de parcare, sub orice 
formă juridică ,se propune preluarea din administrarea  R.A.A.D.P.F.L  Craiova în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a bunului descris mai sus. 

   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.12 din Legea                                                 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,modificată şi 
completată,Titlului VI-Proprietatea Publică art.846,858-870 din Noul  Cod Civil şi  în temeiul 
art.36,alin.2lit.c,coroborat cu alin.5lit.a şi b, 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 următoarele: 

1.Preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova ,în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a bunului care aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, denumit 
,,Parcare str.Olteţ nr.30-32, cu două nivele de subsol S1 respectiv S2  în suprafaţă de 1494,32 
mp ,nr.inventar 12008322 şi  valoare de 2.159.846,80 lei.. 

            
2.Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 622/31.10.2013 a Consiliul Local al 

Municipiului Craiova,referitoare la  darea în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova,a unor 
bunuri, în sensul anulării poziţiei 2 .  



3.Modificarea în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova,  nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova modificată prin Hotărîrea 
nr.197/27.05.2010 . 

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

 
                 Director executiv,                                                                Şef serviciu,                                 
   Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea            Cristina Daniela Radu                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      
 
                                                                                                         Întocmit  
                                                                                                      Cons.Silvia Nănău 
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