
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                   
                                                                                                        PROIECT       
                                                                              

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

nr.232/2021 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 

bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.10.2022;  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.179747/2022, raportul nr.181194/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.183569/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2021 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului 
public/privat al municipiului Craiova; 
            În conformitate cu prevederile art.297, art.317, art.334-346, art.362, art.363 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 şi b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1 şi 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 modificarea denumirii comisiei de evaluare pentru 

concesionarea/închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al 
municipiului Craiova,  în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova, precum şi 
pentru vânzarea  bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
Direcţia Patrimoniu                                                               
Serviciul  Patrimoniu                         
Nr.179747/ 13.10.2022 
                                                                                           
                                                                                    

Referat de aprobare 
privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/27.05.2021 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru 
concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova 

 
 

 
 Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ s-a stabilit 
cadrul juridic privind desemnarea reprezentanþilor  Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia 
de evaluare pentru închirierea/concesionarea bunurilor care aparþin domeniului public/privat al Municipiului 
Craiova. 
 Conform art. 363 din  Ordonanţa Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
alin.2), unităţile administrativ teritoriale pot stabilii oportunitatea vânzării bunurilor din domeniul 
privat, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede astfel. 
 Având în vedere art. 317 din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, alin. 3, lit. b), 
membrii comisiei de evaluare sunt reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care autoritatea 
contractantă este unitatea administrativ-teritorială. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificarea art.1 al Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/27.05.2021 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru 
concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova, care 
va avea următorul conţinut ,,Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor care aparţin 
domeniului public/privat al municipiului Craiova” 
 

 
 
 
 

  
                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                               Lia Olguţa Vasilescu                                
  
 
 
                      Director Executiv,                                                                Şef Serviciu, 
                   Cristian  Ionuţ Gâlea                                                      Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 181194/17.10.2022                               
 
            Avizat, 
                 Viceprimar 
                Aurelia Filip 
 
 
 
 
 

      RAPORT, 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/27.05.2021 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare 
pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului 

Craiova 

 
 
 Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ s-a stabilit 
modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate publică şi privată, potrivit art. 297 coroborat cu 
art. 362, respectiv concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al 
statului sau al unităţilor-administrativ teritoriale. 
 Conform art. 363 din  Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
alin.2), unităţile administrativ teritoriale pot stabilii oportunitatea vânzării bunurilor din domeniul 
privat, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede astfel. 
 Vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale se face prin 
licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor 
prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. 

 Având în vedere art. 317 din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, alin. 3, lit. b), 
membrii comisiei de evaluare sunt reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care autoritatea 
contractantă este unitatea administrativ-teritorială. 

Evaluarea ofertelor se realizează de către o comisie de evaluare, dintr-un număr impar de 
membri, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate 
desemna un supleant. 
 Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi 
sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a autoritatea contractantă, după caz. 
 Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de autoritatea 
contractantă dintre reprezentanţii acestuia în comisie. 

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/27.05.2021 a fost aprobată 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare 
pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului 
Craiova. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 144478/2021, Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Dolj, a numit persoanele care să facă parte din comisia de evaluare 
pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului 
Craiova, iar prin adresa 161530/2022 au fost numite persoanele care să facă parte din comisia de 
evaluare pentru vânzarea bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Dispoziţiile art. 317  se aplică în  mod corespunzător pentru concesionare şi închiriere pentru 
bunurile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, precum şi pentru vânzarea 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.  



 

 Membrii desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/2021, 
reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, îşi desfăşoară activitatea în procedura 
privind concesionarea/închirerea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului 
Craiova şi au cunoştinţă în derularea acestei proceduri. 

Pe cale de consecinţă, propunem menţinerea acestora şi în cazul procedurii de vânzare a 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 297, art. 317 coroborate cu art. 
362, art 334-346 şi art. 363  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

1. Modificarea denumirii comisiei de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor 
care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova, în desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova,  precum şi pentru vânzarea  
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

 
   
 
 

Director Executiv, 
Gâlea Ionuţ Cristian 

Șef Serviciu, 
Mitucă Lucian Cosmin 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 17.10.2022 
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar 
cu întocmitorul înscrisului 
Data: 17.10.2022 
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Ştefăniţă Petroşanu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar 
cu întocmitorul înscrisului 
Data: 17.10.2022 
Semnătura:  
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