
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
       

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

nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.48697/2022, raportul nr.48734/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.56283/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova;   
             În conformitate cu prevederile art.108 şi art.286 alin.1 şi alin.4 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, 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 public 
al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-preluarea bunurilor identificate la art.1 se va face în baza unui proces 
verbal încheiat între părţi. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.4. 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.48697/07.03.2022 
 
 

 
 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind  modificarea HCL 80/2006 referitoare la darea in administrare către R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Craiova 
 
  
 
 
 

 
 Ca urmare a declararii de uz şi  utilitate publică a unor investiţii ale autorităţii publice locale 
ce reprezintă bunuri ce apartin domeniului public care urmează să fie date in administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în vederea 
exploatării,  
         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 80/2006  privind darea in administrare 
către R.A.A.D.P.F.L. Craiova a unor bunuri apartinând domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.48734/14.03.2022 

 

 

 

 

                                                          RAPORT  

 

privind modificarea HCL nr. 80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului 

public 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. 80/2006 s-a aprobat 
darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. În perioada decembrie 
2021 –februarie 2022 au existat operaţiuni care determină modificarea HCL nr.80/2006 după cum 
urmează: 

1)    Prin adresa 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 public: pardoseală dale beton, gazon, jardiniere beton, rampe persoane cu dezabilităţi, curţi 
de lumină balustrade metalice, rigole de beton,groapa cu nisip. Aceste bunuri vor fi administrate de catre 
RAADPFL si se regăsesc in anexa la prezentul raport. 
 2)    Prin adresa nr. 3/07.04.2021 înaintată de Parohia Lunca Jiului şi înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu numărul 65121/08.04.2021, solicită preluarea terenului atribuit în folosinţă 
gratuită, prin hotărârea nr. 258/2008, de către autoritatea publică locală pentru edificarea unui nou 
cimitir.  
 Terenul în suprafaţă de 10.793 mp, situat în Craiova, str. Siretului, nr.37 (actual str Siretului nr. 
39) aparţine proprietăţii publice a municipiului Craiova în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 
141/2008, anexa 2, poziţia 6982, este înregistrat în evidenta domeniului public cu numărul de inventar 
42000643 cu valoarea de inventar 1.237.958,66lei, fiind intabulat în cartea funciară nr. 209896 a 
Municipiului Craiova. 
 În urma acestei solicitări a fost emisă  Hotărârea Consiliului Local nr. 207/27.05.2021 prin care  
a fost aprobată incetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova în suprafaţă de 10793mp . 
 Având în vedere faptul că Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ administrează cimitirele proprietatea municipiului Craiova  se transmite în administrare terenul 
în suprafaţă de  10793mp în vederea construirii unui cimitir. 
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 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de aprobare nr. 
48697/07.03.2022   şi în  conformitate cu art.108, art.286, alin 1 şi alin 4, 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 în anexă  la prezentul 
raport. 
 2. Predarea - preluarea bunului de la punctul 1 se va face în baza unui proces - verbal incheiat 
intre părti. 
        3. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce 
aparţin domeniului public 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, 
                      Insp. Cosmin Popescu 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

 

                                              

                                                           



Bunuri de uz si utilitate publică ce se transmit  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 publica)

1 1.6.8
Pardoseală dale beton – esplanadă Cl 

Bucuresti
1875,74mp 342.079,97

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

2 2.4.2.10 Gazon - esplanada Cl Bucuresti 271,97 mp 128.848,18

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

3 1.6.8 Jardiniere beton – esplanada Cl Bucuresti 155mp 175.962,35

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

4 1.6.8
Rampe persoane dizabilităţi- esplanada Cl 

Bucuresti
2buc 70.105,72

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

5 1.1.2 Curţi de lumina-esplanada Cl Bucuresti 8buc 433.261,69

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

6 1.6.3.2
Balustrade metalice - esplanada Cl 

Bucuresti
228ml 109.435,11

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

Anexa  la raportul nr. 48734/2022



7 1.8.15 Rigole beton l 100 -esplanada Cl Bucuresti 30ml 37.147,72

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

8 1.8.15 Rigole beton l 150- esplanada Cl Bucuresti 102ml 169.658,32

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

9 1.8.15 Groapa de nisip-esplanada Cl Bucuresti 11mp 16.722,42

Contractului de lucrări nr. 186017/2019 

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15,, HCL 17/2022, anexa, poz.30

10 420.1.9.5 Teren str. Siretului nr. 39  

 Nr inventar 42000642 ,suprafata 

de 10793mp nr. cad.209796 , 

Carte Funciară 209796
1.237.958,66

H.G. NR. 141/2008, H.C.L. NR. 

207/2021



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.56283/17.03.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.48697/2022 și Raportul nr.48734/2022 al Directiei Patrimoniu; 
-  Având în vedere prevederile art.108, art.286, alin. 1 şi alin 4, 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, art.298 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
   1. Darea în administrarea RAADPFL Craiova a bunurilor identificate în anexă la prezentul 
raport. 
 2. Predarea - preluarea bunului de la punctul 1 se va face în baza unui proces - verbal incheiat 
intre părti. 
        3. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 80/2006 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
 

 
 
        Director Executiv,                                        Intocmit, 

                   Ovidiu Mischianu                 Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   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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