
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT       
              HOTĂRÂREA NR.____ 

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ a unui bun care aparţine domeniului public al 

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

28.07.2022; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.128527/2022, raportul nr.128614/2022 al  

Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.128825/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unui bun 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova;   
             În conformitate cu prevederile art.108, art.297 şi art.299 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
             În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „Velodrom”, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, având număr cadastral 214399-C17, 
număr de inventar 12004985 şi valoarea de 1287174,08 lei. 

 Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de Protocol de 
predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiovasă semneze protocolul de 
predare-primire a  bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4. 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 şi nr.575/2014 referitoare la preluarea din administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcul 
Romanescu” care aparţine domeniului public al municipiului Craiova. 

  Art.5. 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 GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                   
Direcţia Patrimoniu                                                                       
Serviciul Patrimoniu                                                               

nr.128527/18.07.2022 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui bun ce aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 

Craiova. 
 

    
      
  Bunul cu denumirea „Velodrom”, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, 
având numărul de inventar 12004985 și valoare inventar 1287174,08 lei,  este situat în Parcul Nicolae 
Romanescu .   
 Parcul Nicolae Romanescu aparține domeniului public al Municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008  pozitia 33 și se află în adminstrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.80/2006. 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este persoană 
juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. Printre activitățile de bază ale Regiei se află  administrarea, conservarea, protejarea, 
întreţinerea imobilelor şi exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi 
imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de 
lege, precum și închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi 
încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”  
  Având în vedere domeniul de activitate al Regiei Autonome de Administrare a  Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova în care se regăseşte, ca obiect administrarea domeniului public al 
Municipiul Craiova, pentru exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor,  este necesară și 
oportună inițierea Proiectulului de hotărâre privind transmiterea unui bun ce aparține domeniului 
public al Municipiului Craiova în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova. 
 

 

    PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 

 
 

                                                                                       
                  Director executiv,                                                                Șef serviciu,                 

                Cristian-Ionuţ Gâlea                                                        Mitucă Cosmin-Lucian 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.128614/18.07.2022 
                                                       
 
 
                                                                          RAPORT                                                        

  privind transmiterea unui bun ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova. 
 
   Bunul cu denumirea „Velodrom”, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, 
având numărul de inventar 12004985 și valoare inventar 1287174,08 lei și numărul cadastral 
214399-C17,  este situat în Parcul Nicolae Romanescu, înscris în Cartea Funciară nr. 214399 .   
 Parcul Nicolae Romanescu aparține domeniului public al Municipiului Craiova conform 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008  pozitia 33, este înscris în Cartea Funciară nr. 214399  și se află 
în adminstrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006. 
 Având în vedere faptul că Parcul Nicolae Romanescu se află în administrarea regiei și 
Velodromul se află situat pe terenul aferent parcului, pentru a asigura o mai bună exploatare  a 
acestuia este necesară transmiterea bunului cu denumirea „Velodrom”,  având numărul de inventar 
12004985 și valoare inventar 1287174,08 lei,  în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova . 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este persoană 
juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. Printre activitățile de bază ale Regiei se află  administrarea, conservarea, 
protejarea, întreţinerea imobilelor şi exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor 
mobile şi imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile 
permise de lege, precum și închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât 
cele de locuit, şi încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului 
cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date 
în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”  
  Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297, 
art.299 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Referatului de aprobare 
nr.128527/18.07.2022 şi în temeiul art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 1.Darea în administrarea Regiei Autonomă de Administrarea a Domeniului Public și 
Fondului Locativ Craiova,  a  bunului cu denumirea „Velodrom”, ce aparține domeniului public al 
Municipiului Craiova, având număr cadastral 214399-C17 și numărul de inventar 12004985cu 
valoare inventar de 1287174,08 lei. 
         2. Predarea-primirea bunului prevăzut la punctul 1  se va face pe bază de Protocol de predare-
primire întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.  
        3.Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul  de predare-primire a  bunului 



 

prevăzut la punctul  1 din prezentul raport. 
         4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.80/2006 . 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 18.07.2022 
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 18.07.2022 
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 18.07.2022 
Semnătura:  
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