
       
      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 
28.02.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.26774/2022, raportul nr.33503/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.35484/2022 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. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra imobilului de locuinţe, 
care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Bujorului, 
nr.17 şi anularea poziţiei 156 din anexa A a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului identificat la art.2 se va face pe  bază de protocol 
încheiat între părți. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
predare-preluare. 

Art.5.  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. 



 
Art.6. 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.26774/07.02.2022 

 

 

 

 
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 

privind  modificarea HCL 282/2008 referitoare la darea in administrare către RAADPFL 
Craiova a unor bunuri apartinând domeniului privat al municipiului Craiova 

 
  

 

 
 

 

 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova au fost introduse sau au fost 
modificate suprafete de teren ce reprezintă bunuri apartinând domeniului privat care 
urmează să fie date in administrarea regiei 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 HCL 282/2008  privind darea in administrare către RAADPFL 
Craiova a unor bunuri apartinând 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.33503/14.02.2022 
 
                                                          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 efectuate Regia 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 decembrie 2021 –februarie 2022 au existat operaţiuni care 
determină modificarea HCL nr.282/2008 după cum urmează: 
 

1) Imobilul Teren situat pe str. Carol nr.55-55A are suprafata de 1495mp conform 
planului de amplasament şi delimitare, reprezentând curti construcţii. Pe acest amplasament 
se află amplasată construcţia C1 care apartine domeniului public al municipiului conform HCL 
nr. 407/2006 în suprafaţă construită de 144,85mp, şi suprafaţă utilă de 111,31mp . 

În curtea comună cu aceasta, partial delimitată de un gard, se află construcţia C2 în 
care  toate locuinţele sunt cumpărate în baza Lg 112/1995 având terenul aferent construcţiei 
în suprafată totală de 140,65mp aflat în folosinţa proprietarilor conform contractelor de vanzare 
cumpărare şi terenul aferent curtii închiriat de către RAADPFL în suprafată totală de 427mp. 
Prin HCL nr.12/2022 a fost introdus în inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
terenul situat în Bd. Carol I nr. 55A, având suprafata de 715 mp  rezultată din diferenţa între 
suprafata totală conform schitei  şi suprafata terenului de uz şi utilitate public. 

Astfel este necesară darea in administrarea RAAADPFL a terenului curte situat în Bd. 
Carol I nr. 55A în suprafata de 574,35mp rezultată din diferenta între suprafata de 715mp ce 
este inclusă în domeniul privat al municipiului şi suprafata de 140,65mp astfel cum este 
înscrisă în contractile de vanzare cumpărare şi aflată în folosinta proprietarilor de imobile, 
teren identificat în anexa nr.1 la prezentul raport. 

2)  În inventarul domeniului privat  figurează locuinţe în Str. Bujorului nr.17 -8 camere in 
suprafata de 323,59mp identificate în HCL nr.522/2007 anexa 2A la poziţia 227, care sunt 
administrate de către regie conform HCL 282/2008 anexa A pozitia 156.  

Astfel cum se menţionează în adresa înregistrată la Primăria Craiova cu nr. 
118268/2021, în acest imobil sunt atât locuinţe închiriate, libere sau ocupate fără forme legale. 
Imobilul se află într-o stare avansată de degradare iar persoanele care au inchiriat locuinţe 
solicită să fie afectuate reparaţii şi să le fie atribuite alte unităţi locative. 

În consecinţăeste necesară luarea unor măsuri de punere în siguranță a imobilului,  
urmând ca în funcție de propunerile de intervenție, să se procedeze la remedierea stării 
tehnice a acestuia, pentru utilizarea sa viitoare. 

În cadrul proiectului de bugetare participativă ce presupune asumarea de către cetăţeni 
a unui rol de participant activ în problemele comunităţii a fost votat si aprobat proiectul “Civic 
Hub”. Proiectul selectat a fost inclus în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova și 



 2

va fi implementat prin grija aparatului de specialitate al primarului. Pentru ca“Civic Hub” să îşi 
desfăşoare activitatea, autoritatea locală urmează să amenajeze un spaţiu într-un imobil 
apartinând municipiului Craiova, care ar putea fi imobilul din str. Bujorului nr. 17.   

Astfel este necesară preluarea din administrarea RAADPFL a imobilului 
reprezentând locuinţe situate în str. Bujorului nr.17 şi anularea poziţiei 156 anexa A din 
HCL nr.282/2008. 

3)    Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 116861/06.07.2021 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, înaintează documentațiile 
aferente   contractului de lucrări nr. 186017/2019 „Modernizare urbană Calea Bucureşti, 
esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15,,. În anexa la procesul verbal de recepţie 
nr.102453/2021 se mentionează că au fost receptionate si bunuri de natura domeniului privat: 
pardoseală tartar, bicicletă, plasa de catarat, balansoare, mese şi diferite aparate de 
gimnastică. Aceste bunuri vor fi administrate de catre RAADPFL si se regăsesc in anexa nr.1 
la prezentul raport. 
 4) Prin adresa nr.28868/2022, Direcţia Servicii Publice  înaintează documentele privind 
recepţia a două tractoare rutiere în valoare totală de  401030 lei conform procesului verbal de 
recepţie  nr. 25434/2022 şi  a procesului verbal de custodie nr. 26889/2022 încheiat cu 
RAADPFL Craiova. 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. 26774/07.02.2022    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 RAADPFL Craiova a bunurilor identificate in anexa 
nr.1 la prezentul raport. 

2) Încetarea  dreptului de administrare al RAADPFL Craiova asupra 
imobilului reprezentând locuinţe situat în str. Bujorului nr.17 şi anularea poziţiei 156 din HCL 
nr.282/2008, anexa A. 

3) Predarea- preluarea bunului de la punctul 2 se va face in baza unui 
proces-verbal incheiat intre părti. 

4)  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, 
                      Exp Madlen Chiriac 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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Bunuri  în administrarea RAADPFL 

Nr. 

Crt.
clasificare 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 1, 6, 8 Pardoseală tartan -esplanadă Cl Bucuresti 164mp 100293,52

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

2 1,6,3,1 Pergole lemn-esplanada Cl Bucuresti 7 buc 107238,22

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

3 2,1,25,4
bicicleta mecanica -esplanada Cl 

Bucuresti
4 buc 20550,64

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

4 2,1,25,4
ansamblu cu plasa de catarat- esplanada 

Cl Bucuresti
1buc 21310,09

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

5 2,1,25,4 balansoare cu arc-esplanada Cl Bucuresti 4buc 26257,39

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

Anexa  la raportul nr. 33503/2022



6 2,1,25,4 mese ping pong- esplanada Cl Bucuresti 2buc 12430,5

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

7 2,1,25,4
aparat fitness complex-esplanada Cl 

Bucuresti
1buc 16,736,91

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

8 2,1,25,4
aparat întarire musculatura abd- 

esplanada Cl Bucuresti
1buc 8775,12

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

9 2,1,25,4
aparat presă pt picioare-esplanada Cl 

Bucuresti
3buc 43152,39

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

10 2,1,25,4
aparat cu panou publicitar- esplanada Cl 

Bucuresti
6buc 120339,79

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare urbană 

Calea Bucureşti, esplanada din faţa 

blocurilor N24, N25, T14, T15,,

11 2,3,2,2,5 Tractor rutier Same

2buc- serie 

ZKDDB202W0BS50157 şi  

ZKDDB202W0BS50159

401030 procesului verbal de recepţie  

nr. 25434/2022 

12 Teren curte  Bd. Carol I nr. 55A  

 suprafata de 574,35mp rezultată 

din diferenta între suprafatade 

715mp ce este inclusă în domeniul 

privat al municipiului  prin HCL 

12/2022 şi suprafata aflata în 

folosinta proprietarilor.

976395 HCL 12/2022
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