
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 PROIECT           

    
             HOTĂRÂREA  NR. ____ 

privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova  
nr. 297/2008 cu privire la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona 

Metropolitană Craiova” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.93400/2022, raportul nr.93897/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.94762/2022 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 297/2008 cu 
privire la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”;      

   În temeiul art.129 alin.2 lit.c, 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 modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 297/2008, care va avea următorul cuprins: 

           ,, (1) Sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană 
Craiova” este în municipiul Craiova, str. A. I. Cuza, nr.7. 

    (2) Pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a imobilului situat în 
municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în municipiul Craiova, str. 
Târgului nr. 26”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
comodat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                 INIŢIATOR,     AVIZAT, 
                PRIMAR, 
     Lia-Olguța VASILESCU 

 

      SECRETAR GENERAL, 
    Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
Direcţia Patrimoniu                                                               
Serviciul  Patrimoniu                         
Nr.  93400/18.05.2022                                                                                     
 
 
            
                                                                                    

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea  art. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr. 297/27.11.2008, în sensul stabilirii temporare a sediului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” 

 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 297/27.11.2008, s-a aprobat 
asocierea municipiului Craiova, ca municipiu de rang I, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu unităţile administrativ – teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin consiliile 
locale, în vederea înfinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”. 
 La art. 3 din hotărârea mai sus menţionată s-a stabilit sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” la adresa din Craiova, str. A. I . Cuza nr. 7. 
 Întrucât în prezent, imobilul situat la adresa anterior menţionată se află în proces de reabilitare, 
şi predat constructorului în vederea finalizării investiţiei este necesar să se identifice un alt spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, sub nr. 87909/10.05.2022 solicită 
emiterea unui act doveditor, cu privire la mutarea sediului asociaţiei de la adresa din Str. A.I. Cuza nr. 
7 la Centrul Multifuncţional pe str. Târgului nr. 26. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 
5410/04.06.2021, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova emiterea unei hotărâri  privind 
modificarea  prin completare a art. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
297/27.11.2008, în sensul stabilirii temporare a sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Zona Metropolitană Craiova” la Centrul Multifuncţional Craiova situat în str. Târgului nr. 26. 

 
 

  
                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                               Lia Olguţa Vasilescu                                
  
 
 
                      Director Executiv,                                                                Şef Serviciu, 
                   Cristian  Ionuţ Gâlea                                                      Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.93897/18.05.2022                               
 
 
 

      RAPORT, 

privind modificarea prin completarea  art. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 297/27.11.2008, în sensul stabilirii temporare a sediului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” 
 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 297/27.11.2008, s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, ca municipiu de rang I, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu unităţile administrativ – teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre, prin consiliile locale, în vederea înfinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” are ca scop 
dezvoltarea Zonei Metropolitane din perspectiva relaţiilor economice, sociale, culturale şi 
de mediu dintre autorităţile administraţiei publice locale componente ale zonei. 

Obiectivele asocierii dintre Municipiul Craiova şi autorităţile administraţiei publice 
locale componente ale zonei sunt următoarele : 
 - dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităţilor 
administrativ teritoriale care compun Asociaţia; 

- asigurarea dezvoltării economice şi sociale a Zonei metropolitane Craiova; 
- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finanţare internaţională, respectiv a 

fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaţionale Regionale 
şi Sectoriale; 

- elaborarea şi implementarea de strategii şi programe de dezvoltare integrată a 
Zonei Metropolitane Craiova; 

- dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 
- etc; 
La art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008 s-a 

stabilit sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” la 
adresa din Craiova, str. A. I . Cuza nr. 7. 

Întrucât în prezent, imobilul situat la adresa anterior menţionată se află în proces de 
reabilitare şi predat constructorului în vederea finalizării investiţiei, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” îşi desfăşoară activitatea la sediul situat în 
Craiova din str. Târgului nr. 26, Centrul Multifuncţional. 

Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 5410/04.06.2021, la art. 1 s-a 
aprobat stabilirea temporară a sediului autorităţilor administraţiei publice locale din 
municipiului Craiova, în str. Târgului nr. 26, municipiul Craiova. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, sub nr. 87909/10.05.2022 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” solicită emiterea 
unui act doveditor, cu privire la mutarea sediului asociaţiei de la adresa din Str. A.I. Cuza 
nr. 7 la Centrul Multifuncţional pe str. Târgului nr. 26. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului 
Craiova nr. 5410/2021, propunem : 



 

1. Modificarea prin completare art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 297/27.11.2008 care va avea următorul cuprins: 

,,Art. 3 

Alin 1) Sediul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ,,Zona 

Metropolitană Craiova” este în Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr.7 

  Alin 2) Pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a imobilului 

situat în Craiova str. A. I. Cuza nr.7, sediul Asociaţiei de dezvoltare 

Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în în Municipiul Craiova, 

str. Târgului nr. 26” 

2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
comodat, anexa nr. 1 la prezentul raport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Executiv, 
Gâlea Ionuţ Cristian 

Șef Serviciu, 
Mitucă Lucian Cosmin 

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. Ştefăniţă Petroşanu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar 
cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.94762/19.05.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.93400/2022 și Raportul nr.93897/2022 al Directiei Patrimoniu; 
 -  Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 5410/2021, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/27.11.2008, Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, art.868 cod civil  

 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: 
 
   
 -   Modificarea prin completare a art. 3 din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 297/27.11.2008 care va avea următorul cuprins: 
 ,, Art. 3: 
 Alin 1) ,,Sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în 
Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr.7 
  Alin 2) Pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a imobilului situat în Craiova str. A. I. 
Cuza nr.7, sediul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în în 
Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26” 
 -   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de comodat, anexa 1 
la prezentul raport  
 

 
 
        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: 



















































































                                                   
          Anexa nr. 1 la raportul nr.     /2022 
 

CONTRACT DE COMODAT 
                        Nr. _____________________ 
                                                   
 
 ÎNTRE  
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE : 
       
 1. Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, str. Târgului, nr.26, judeţul Dolj, CIF 
4417214, reprezentat de Primar, în calitate de COMODANT,  
şi 
 2.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” cu 
sediul social în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26, camera 101, jud. Dolj, 
   în calitate de COMODATAR,  
 
 În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.    /2022, s-a încheiat 
prezentul contract de comodat (darea în folosinţă gratuită), cu respectarea următoarelor 
clauze: 
 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 Alin 1) ,,Sediul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ,,Zona 
Metropolitană Craiova” este în Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr.7” 
   Alin 2) Pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a imobilului 
situat în Craiova str. A. I. Cuza nr.7, sediul Asociaţiei de dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în în Municipiul Craiova, 
str. Târgului nr. 26” 
 

  
 III. DURATA CONTRACTULUI 
 Art.2 Prezentul contract se încheie până la finalizarea investiţiei imobilului situat în 
Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7,  începând cu data semnării prezentului contract. 
 
 IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 Art.3 Obligaţiile comodantului 
 Comodantul va pune la dispoziţie spaţiul ce face obiectul prezentului contract. 
 Art.4 Obligaţiile comodatarului 
 a)  să se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar; 
 b) să întrebuinţeze lucrul numai pentru destinaţia determinată prin prezentul 
contract,  sub sancţiunea rezilierii contractului, cu plata de daune interese; 
 c) sã suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără 
culpă din partea sa; 
 d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară 
restituirea lor, deoarece acestea sunt accesoriu al folosinţei; 
 e) sã nu încredinţeze lucrul cu orice titlu unei terţe persoane; 
 f) să restituie la scadenţă lucrul împrumutat în natura sa specifică. 



 
 V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 Art.5 Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost 
încheiat, cu excepţia cazului în care părţile au convenit prelungirea sa prin act adiţional. 
 Art.6 Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă 
dreptul celeilalte să considere contractul reziliat de drept, fără intervenţia instanţei, cu 
condiţia notificării celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 
 
 VI. LITIGII 
 Art.7 Litigiile de orice natură, decurgând din executarea prezentului contract de 
comodat, se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţele 
judecătoreşti competente. 
 Art.8 Prezentul contract constituie titlu executoriu. 
  
 VIII. FORŢA MAJORĂ 
 Art. 9 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.  
 IX. CLAUZE FINALE 
 Art.10 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat 
între părţile contractante. 
  
 Prezentul contract a fost încheiat azi, _________în  2 (două) exemplare originale. 
 
 
 
 
 
                COMODANT,                                                    COMODATAR, 
  MUNICIPIUL CRAIOVA                                              ASOCIAŢIA DE  

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
„ZONA   METROPOLITANĂ          

CRAIOVA” 
  


	1proiect
	2referat aprobare
	3Raport
	4Raport avizare
	5documentatie
	Anexa

