
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                
            PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie 

 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016; 
 Având în vedere raportul nr.75050/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie, situat în 
municipiul Craiova, str.Gen. Dragalina, nr.49; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea 
lucrărilor de construcţii; 
 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 schimbarea destinaţiei spaţiului, cu număr de inventar 11000712 şi valoare 

de 88759,36 lei, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie, situat în municipiul Craiova, 
str.Gen. Dragalina, nr.49, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în spaţiul prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.282/2008. 

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,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr .75050/ 22.04.2016                                                    Se aprobă, 
                                                                                           Primar 
                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

                                                            Raport, 
 
 
  
 Prin adresa înregistrată la nr.72157/19.04.2016 , RAADPFL Craiova, solicită 
modificarea destinaţiei spaţiului situat în Craiova, str.General Dragalina, nr.49 (fostă 
str.M.V. Frunze, nr.43) din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie în vederea înfiinţării unui 
punct de lucru pentru activitatea de mobilier urban şi toalete ecologice, spaţiu ce va fi 
folosit de către RAADPFL Craiova. 
      În sensul solicitării RAADPFL Craiova precizează: 
     Imobilul situat la adresa mai sus menţionată este detinut de  Stănculescu Elena, 
Nedelică Mioara, Găman Flori, Lungu Elena, Neagoe Nicolae în calitate de proprietari 
ai construcţiilor    şi în  calitate de locatari ai terenului curte, aflat în indiviziune. Prin 
declaraţii sub semnătură privată, cei 5 proprietari şi-au exprimat acordul privind 
schimbarea destinaţiei unei părţi din construcţie respectiv cea care are destinaţia de 
locuinţă  administrată de RADPFL Craiova şi folosirea acesteia de către Regie -Secţia 
de mobilier urban şi toalete ecologice. 
      Spaţiul solicitat de RAADPFL Craiova figurează cu denumirea de locuinţă în 
domeniul privat al municipiului Craiova conform HCL nr.522/2007  Anexa 2A  poz 295 
modificată prin H.C.L. nr.226/2010  şi în administrarea   R.A.A.D.P.F.L. Craiova în 
baza H.C.L. nr.282/2008  modificată prin H.C.L. nr. 225/2010  şi are numărul de 
inventar 11000712. 
       Locuinţa este   deţinută în baza contractului de închiriere nr.599/2008  încheiat de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova de família Călinescu Mariana. Prin Sentinţa Civilă 
nr.8681/2015 a Judecătoriei Craiova , rămasă definitivă prin anularea ca netimbrat a 
apelului, conform Deciziei Civile nr.275/08.02.2016, pronunţată în dosarul 
nr.19736/215/2014 al Tribunalului Dolj s-a admis acţiunea R.A.A.D.P.F.L. Craiova  şi 
s-a dispus evacuarea  familiei  Călinescu Mariana din locuinţa situată în str.General 
Dragalina, nr.49.  
 În prezent locuinţa se află într-o stare avansată de degradare aşa cum se observă 
din planşele anexate.  La data punerii în executare a horărârii judecătoreşti de evacuare a 
familiei Călinescu Mariana, pentru a preîntâmpina ocuparea abuzivă de către alte 
persoane cu  comportament care să facă imposibilă convieţuirea   cu ceilalţi  proprietari  
sau folosirea  normală a locuinţei , RAADPFL poate să preia spaţiul şi să-l folosească în 
condiţii de eficienţă maximă, asigurând în acelaşi timp şi  desfăşurarea optimă a 
activităţii secţiei de mobilier urban şi toalete ecologice. 



 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi în temeiul art. 36 alin 2 lit. c, coroborat 
cu alin 5 lit.b , art.45 alin3, art.61 alin2, şi art. 115, alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
  1. Schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă cu nr.inventar 11000712 şi 
valoare de 88759,36 lei, în spaţiu cu altă destinaţie, situat  în Craiova,  str.General 
Dragalina, nr.49 (fost str.M.V. Frunze, nr.43)  
  2. Înfiinţarea unui punct de lucru al RAADPFL Craiova în spaţiul prevăzut la 
punctul 1 şi  identificat în Anexa la prezentul raport. 
  3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor  Consiliului Local al 
Municipiului  Craiova nr.522/2007  privind aprobarea inventarului bunurilor  ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova şi nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
  
 
 
 
 
 
 
     Director Executiv,                                    Avizat pentru legalitate 
                      
    Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Cons.Jur. Isabela Cruceru           
 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                            Întocmit, 
 
              Cons.Silvia Nănău 
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