
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                       PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unor spaţii 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017; 

     Având în vedere raportul nr.66733/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unor spaţii; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unui spaţiu cu altă 
destinaţie situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.6. 

Art.2.  Se aprobă repartizarea spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Craiova, str. 
A.I.Cuza, nr.6, în vederea înfiinţării unui centru de informare turistică. 

Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunurilor identificate la 
poz.6, poz.8, poz.13, poz.14 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.190/2014. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 şi 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2014. 

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, 
           PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
          VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 

                       Mihail GENOIU 
 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 66733 / 15.05. 2017 
                                                                                                 

                                                                                                               Se aprobă, 
                                                                          Pt. Primar                                                                                              
                                                                                                   Viceprimar Mihail Genoiu 

 

 
 
 

RAPORT 
 

 

 Prin  adresa nr. 38952/2017, Serviciul Imagine din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, a solicitat înfinţarea unui centru de informare turistică în 
vederea promovării şi publicării programelor şi evenimentelor culturale iniţiate şi susţinute, pe 
raza Municipiului Craiova, de instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, precum şi de Teatrul Naţional Marin Sorescu şi instituţiile de cultură Muzeul de Artă 
Jean Mihail, Muzeul Olteniei. În acelaşi sens este necesară publicarea evenimentelor sportive 
organizate în Craiova. 
 Prin adresa nr. 125/2017 a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova faptul 
că în şedinţa Consliului de Administraţie din data de 12.04.2017 s-a dispus punerea la 
dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Craiova a spaţiului cu altă destinaţie din Craiova, 
str. A.I. Cuza, nr. 6, în vederea înfinţării unui centru de informare turistică.  

În acest sens Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova a aprobat prin 
hotărârea nr. 37/12.04.2017, disponibilizarea către Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
spaţiului cu altă destinaţie situat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 6. 

Spaţiul cu altă destinaţie din str. A.I. Cuza, nr. 6 aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, a fost inventariat la poz. 376 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 522/2007 şi dat 
în administrarea RAADPFL Craiova, fiind prevăzut la poz. 266 din Anexa A la HCL nr. 
282/2008.  

 Prin HCL nr. 190/24.04.2014 s-a aprobat darea în administrarea RAADPFL Craiova a 
obiectivului “Pasaj subteran” realizat prin lucrarea “Construirea unui pasaj subteran în vederea 
decongestionării traficului rutier din zona metropolitană Craiova –realizare pasaj denivelat 
subteran pe sub intersecţia str. Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian din 
municipiul Craiovaîn vederea preluării traficului auto pe bulevardul Carol I – str. Arieş”, 
efectuat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1. 

Obiectivul “Pasaj subteran” a fost predat spre administrare către RAADPFL Craiova 
prin procesul-verbal de predare primire nr. 36366/04.04.2016. 

Bunurile ce asigură iluminatul public şi sunt în componenţa Pasajului Subteran, se 
identifică, la poz. 6, poz. 8, poz. 13 şi poz. 14, din Anexa nr. 1 la HCL nr. 190/24.04.2014, 
acestea urmând a fi scoase din administrarea RAADPFL Craiova în vederea disponibilizării lor 
către Consiliul Local. 

 
 



   

Aceste bunuri au fost inventariate în domeniul public al Municipiului Craiova prin HCL 
nr. 62/30.01.2014 şi sunt identificate în Anexa nr. 1 la acestă hotărâre astfel: 

- La poz. 37 “Iluminat Pasaj – 10 stâlpi – str. Arieş, valoare de inventar 910.955,30lei 
şi cod încadrare 1.7.1.2 conform HG 213/2004, 

- La poz. 38 “Iluminat Bretele – 18 stâlpi – str. Arieş, valoare de inventar 
131.041,33lei şi cod încadrare 1.7.1.2 conform HG 213/2004,  

- La poz. 42 “Iluminat Pasaj – 12 stâlpi – B-dul Carol, valoare de inventar 
303.651,77lei şi cod încadrare 1.7.1.2 conform HG 213/2004, 

- La poz. 43 “Iluminat Bretele – 14 stâlpi – B-dul Carol, valoare de inventar 
32.760,33lei şi cod încadrare 1.7.1.2 conform HG 213/2004. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 36, alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. a, art. 45 
alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra spaţiului cu altă destinaţie 
situat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 6. 

2. Se aprobă repartizarea spaţiului cu altă destinaţie situat în str. A.I. Cuza, nr. 6, în 
vederea înfinţării unui centru de informare turistică. 

3. Încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunurilor identificate la 
poz.6, poz. 8, poz. 13 şi poz. 14 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 190/24.04.2014. 

4. Modificarea pe cale de consecinţă a Anexei A la HCL nr. 282/2008 şi a Anexei nr. 1 
la HCL nr. 190/24.04.2014, privind încetarea dreptului de administrarea a 
RAADPFL asupra bunurilor prevăzute la pct. 1 şi pct. 3.    

        
  Director executiv,                                                                             Întocmit,                    
Ionuţ Cristian Gâlea                                                                    cons. Stelian Marta                                                                     
                 

Vizat de legalitate, 
Cons. Jur. Isabela Cruceru 
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