
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
    

             HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 

al municipiului Craiova 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.179736/2022, raportul nr.182149/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.182655/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova;   
             În conformitate cu prevederile art.108 şi art.362 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. b, 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 unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova 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 şi se 
anulează . 

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 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.179736/13.10.2022 
 
 
 
 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind  modificarea HCL 282/2008 referitoare la darea in administrare către RAADPFL 

Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
 
  
 
 
 

 
 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova au fost introduse bunri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, care urmează să fie date în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L Craiova în vederea exploatării.  
   Având în vedere cele menţionate mai sus, şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 
129 alin. (2) lit.c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre 
privind modificarea H.C.L nr. 282/2008  privind darea în administrare către RAADPFL 
Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.182149/18.10.2022 

               Avizat, 
                           Primar, 
          Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 

                                                          RAPORT  

 

privind modificarea HCL nr. 282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 
 
 

 

 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ are ca obiect 
de activitate întreţinerea  fondului locativ, dispunând de personal specializat pentru lucrările ce 
trebuiesc effectuate. 

 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.  

Prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 282/2008 s-a aprobat darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. În perioada septembrie 2022 – octombrie 
2022 au existat operaţiuni care determină modificarea HCL nr.282/2008 după cum urmează: 

Prin adresa nr. 174125/04.09.2022, Direcţia Servicii Publice înaintează documentele 
privind recepţia obiectivului de investiţii ,,Achiziţie Tractoare rutiere 60-80” (2 buc) în vederea 
predării în administrare la R.A.A.D.P.L. 

Aceste bunuri vor fi administrate de catre RAADPFL si se regăsesc in anexa nr.1 la 

prezentul raport. 

     Prin adresa nr. 174314/07.10.2022, Direcţia Servicii Publice înaintează documentele 
privind recepţia obiectivului de investiţii ,, Achiziţie echipamente pentru locuri de joacă : Lotul 
1 Echipamente locuri de joacă şi Lotul 2 Echipamente fitness”,.  

Aceste bunuri vor fi administrate de catre RAADPFL si se regăsesc in anexa nr.1 la 

prezentul raport. 
            Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de aprobare 
nr. 179736/13.10.2022 şi în  conformitate cu art.108, art.362, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu 
alin.6 lit. b, 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,  
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui 
proiect de hotărâre privind : 

1) Darea în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova a unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, identificate in anexa nr.1 la prezentul raport. 
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2) Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 282/2008 referitoare la darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
 

 

 

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

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

 

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

 
 

Întocmit, 
                      Insp. Ştefăniţă Petroşanu 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

 

                                              

                                                           

 



Bunuri  în administrarea RAADPFL 

Nr. 

Crt

.

clasificar

e
Denumirea bunului

elemente de identificare,mp,  

observaţii, stare de 

operativitate

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost dobândit 

în proprietatea privată )

1 2.3.2.2.5 Tractoare rutiere 2 buc

2buc- serie  

SYY1CTH4CN04T0024 şi 

SYY1CTE4CN05T0029  

414.834,00 lei procesului verbal de recepţie  nr. 

25434/2022 

2 3.4 Echipamente locuri de joacă + Echipamente fitness
conform Anexe nr. 1-10 la 

procesul verbal de recepţie nr. 

164955/2022

5.009.795,28 proces verbal de recepţie nr. 153154/2022

Anexa  la raportul nr. 182149/18.10.2022






















































































































































	1proiect
	2ref aprobare
	3raport
	4anexa
	5RAPORT AVIZARE
	6
	2 Tractoare pt RaAdpfl
	Locuri de Joacă


