
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                             PROIECT 
                                          

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind darea în administrare, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public 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.27161/2022, raportul nr.27192/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.35491/2022 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune darea în administrare, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, a 
unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.554 alin.1 şi art. 858 din Codul Civil, art.286 
alin.4, art.287 lit.b şi art.362 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, 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 preluarea din  administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova,  în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor 
clădire „Atelier C7”, în suprafaţă de 165 mp., cu numărul cadastral 203276 – C7,  
Carte Funciară nr. 206275 a Municipiului Craiova şi a terenului în suprafaţă de 
557 mp., situate în str. Tabaci, nr.3,  identificate conform  anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Craiova, a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe  bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 308/2011 referitoare la darea în 
administrarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova a unor bunuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi  nr.213/2016 referitoare la 
aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova.  



 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova și  Direcţia Generală de Asistenţă Socială 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. 27161/07.02.2022                                               

 
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre  

privind  preluarea din administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice a 

imobilului clădire C7 – Atelier şi a terenului în suprafaţă de 557mp, din Craiova  

str. Tabaci nr.3 şi transmiterea în administrare către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială Craiova 
                                                          
 
 
 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.20265/2022, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială Craiova  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Atelier C7, cu 
suprafaţa de 165mp, situată în Craiova, str. Tabaci, nr. 3, clădire ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 182/2009, anexa nr. 
3, poziţia 325 din administrarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  în administrarea  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova.  
 Această construcţie solicitată este situată în incinta  Căminului pentru Persoane Vârsnice   fiind 
inclusă în documentaţia cadastrală şi în Cartea Funciară a UAT Craiova iar Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova intenţionează să înfiinţeze un centru pentru persoane fără adăpost şi 
prevenire marginalizare socială în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi 
Persoanelor fără Adăpost. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
 considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei 
hotărâri privind preluarea din  administrarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  –  „Atelier 
C7”, cu suprafaţa de 165mp, situată în Craiova, str. Tabaci, nr. 3, clădire ce aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova şi transmiterea în administrarea  Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Craiova. 
 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                            Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                        Mitucă Cosmin-Lucian 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 27192/07.02.2022                                                                        
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                         

 
                                               RAPORT     

   la proiectul de hotărâre  

privind preluarea din administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice a imobilului 

clădire C7 – Atelier şi a terenului în suprafaţă de 557mp, din Craiova , str. Tabaci nr.3 

şi transmiterea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova 
 
 
 
 
 
 Prin referatul de aprobare nr. 27161/07.02.2022    iniţiat de Primarul Municipiului Craiova in 
conformitate cu prevederile Titlului I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil şi 
       -  în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
       -  în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare se propune  
conform adresei nr.20265/31.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova,  preluarea 
din  administrarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  a imobilului – Clădire  „Atelier 
C7”, cu suprafaţa de 165mp, situată în Craiova, str. Tabaci, nr. 3, clădire ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova şi a terenului în suprafaţă de 557mp şi transmiterea în administrarea  
acesteia. 
          Imobilului – Clădire  „Atelier C7”, cu suprafaţa de 165mp, situată în Craiova, str. Tabaci, nr. 3,  
aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 182/2009, anexa nr. 3, poziţia 325. 
 Imobilul clădire menţionat mai sus, este necesar Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială 
Craiova, în vederea înfiinţării unui centru pentru persoanele fără adăpost şi prevenire marginalizare 
socială , în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi a Persoanelor fără 
Adăpost.  
 Imobilul clădire „Atelier C7”, cu suprafaţa de 165mp, situată în Craiova, str. Tabaci, nr. 3,  
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, având numărul de inventar  12008229 şi 
valoarea de inventar de 1.851.194,32 lei, cu numărul cadastral 206276 – C27, Carte Funciară nr. 
206276 a Municipiului Craiova, fiind transmisă în administrare către Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2011.  
 Terenul  în suprafaţă de 557mp  aferent Imobilului clădire  „Atelier C7”, face parte din 
suprafaţa totală de 10500mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 182/2009, anexa nr. 3, poziţia 321 având 
numărul de inventar  42000585 şi valoarea de inventar de 12.861.573,91lei şi  transmis în 
administrare către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
308/2011. 
 Valoarea  ce corespunde suprafeţei de 557mp aferent Imobilului  „Atelier C7”, este de 
682.275,87lei ca urmare a aplicării formulei regulei de 3 simplă: 

10500mp .........................................12.861.573,91lei 
    557mp .........................................X lei 

         X = (557mp x 12.861.573,91lei) / 10500mp =7.163.896.667,87 lei / 10500mp = 682.275,87 lei 
 



 Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – 
Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi în baza 
art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
 1. Preluarea din  administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  –  a bunurilor 
clădire „Atelier C7”, cu suprafaţa de 165mp, situat în Craiova, str. Tabaci, nr.3,  cu numărul cadastral 
203276 – C7,  Carte Funciară nr. 206275 a Municipiului Craiova şi a terenului în suprafaţă de 
557mp, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunuri  identificate conform  
anexei nr. 1  şi a anexei nr.2 la prezentul raport . 
 2.Darea  în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, a  bunurilor ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Craiova identificate la punctul 1 la  prezentul raport.  
          3. Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 
părţi in termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii. 
          4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire. 
 5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
nr.308/2011 referitoare la darea în administrarea  Căminului pentru Persoane Vârsnice Craiova a 
unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.213/2016.8* 
   
 
 
 
 
              Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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.Cosmin Popescu 
                                                                                    Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                                    realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                                    cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                   Data:  



ANEXA NR.1 LA RAPORT NR. 27192/2022



Sheet1

NR. 
CRT

DENUMIRE BUN
ADRESA IDENTIFICARE   

BUN
SUPRAFATA

NUMAR DE 
INVENTAR

VALOARE DE 
INVENTAR

1
TEREN IN SUPRAFATA 

DE 557MP 
STR.- TABACI ,NR.3 557 42000585 682.275,87

2

CLADIRE  ATELIER C7 
nr. cad. 203276- C7 

STR.- TABACI ,NR.3 165 12008229 1851194,32

BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CE SE PREIA DIN 
ADMINISTRAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE  SI SE TRANSMIT IN ADMINISTRARE 

CĂTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

ANEXA nr.2   la raport nr. 27192/2022

Page 1
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