
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

         HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii 
 

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

28.02.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.38413/2022, raportul nr.39097/2022 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.39898/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii; 
          În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.15/1993 
privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.b, art.139 alin.3 lit.b, 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 accesarea, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii, în sumă de 
300.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

         



                                                                                                                                                    

 
 

 
  

 
 

  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                                
NR. 38413/21.02.2022 
 
                                                                                  
                                                                                                 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea accesării de către Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  
a unui credit în sumă  de 300.000 lei pentru investiţii 

 
Având în vedere: 
- adresa nr. 3710/03.02.2022, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova,  solicită aprobarea accesării a unui credit pentru investiţii; 
-prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru 
restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind 
unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările şi completările 
ulterioare; având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 
data de 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea accesării de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unui credit în sumă de 300.000 lei pentru investiţii. 

 
           Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

  
 
 
                                                                   Întocmit, 

      Pt. Director executiv, 
     Daniela Militaru 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                       
SERVICIUL BUGET          
NR. 39097/21.02.2022                
                                                                                                                               
 

R A P O R T 
privind aprobarea accesării de către 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
a unui credit în sumă de 300.000 lei pentru investiţii 

 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 38413/21.02.2022, 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 

privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările 

şi completările ulterioare, regia autonomă hotărăşte cu privire la investiţiile ce 

urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din 

surse proprii şi credite bancare. 

Facem precizarea că, prin Hotărârea nr. 18/17.02.2022, în Consiliul de 

Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova a fost aprobată accesarea de către Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui 

credit pentru investiţiile anului 2022. 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

menţionează că suma totală necesară pentru a realiza investiţiile din bugetul de 

venituri şi cheltuieli este de 518.000 lei (fără TVA). De asemenea, regia precizează că va 

putea suporta din venituri proprii (din amortismente) suma de 218.000 lei, iar pentru 

acoperirea diferenţei este necesară contractarea unui credit în sumă de 300.000 lei. 

Prin H.C.L. nr. 242/2006 a fost aprobată gestiunea directă către Regia Autonomă 

de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a activităţii de 

administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul Nicolae Romanescu din Municipiul 

Craiova. 

În conformitate cu adresa nr. 3710/03.02.2022 şi a fundamentării nr. 

4868/11.02.2022, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova precizează că suma necesară a se împrumuta va fi utilizată pentru 

realizarea unei expoziţii de reptile ce presupune achiziţionarea următoarelor obiective 

de investiţii: mobilier pentru expoziţie; vietăţile ce vor fi expuse; echipamentul 



IT+accesorii; program virtual de safari; precum şi pentru achiziţia unui autovehicul 

mortuar second-hand, în conformitate cu nota de fundamentare anexată. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor 

autonome, cu modificările şi completările ulterioare, art.129, art.196, alin 1, lit.a, din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1) Accesarea de către  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova   a unui de credit pentru investiţii în sumă de 

300.000 lei. 
 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

 
Întocmit, 

Inspector Venus Bobin 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  39898/ 22.02.2022 

 
                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 38413/21.02.2022,                

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 39097/21.02.2022 privind aprobarea 

accesarii de catre Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 

unui credit in suma de 300.000 lei pentru investitii, 

-În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru 
restructurarea activitatii regiilor autonome , cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea 18/2022 a 
Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova, adresa 3710/2022 si nota de fundamentare 4868/2022 a 
RAADPFL Craiova,   

-Potrivit art.129 alin. 2 si alin 4 , art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget  nr. 39097/21.02.2022 privind aprobarea 
accesarii de catre Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unui credit in suma de 300.000 lei pentru investitii. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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