
 

                                                                                                             
 

 
 
 
  

DISPOZIŢIA NR. 5410 
 

Având în vedere raportul  Direcţiei Patrimoniu  nr.96687/04.06.2021, prin care  
se propune stabilirea temporară a sediului autorităţilor administraţiei publice locale 
din municipiul Craiova, în str. Târgului, nr.26, municipiul Craiova și raportul de 
avizare nr. 96731/04.06.2021 al Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ ; 
 
 În temeiul art. 155 alin.1 lit.e coroborat cu art. 196 alin 1 lit.b  din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată. 
 
 

      PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DISPUNE: 

 
Art. 1. Se aprobă stabilirea temporară a sediului autorităţilor administraţiei 

publice locale din municipiul Craiova, în str. Târgului, nr.26, municipiul Craiova . 
 
Art. 2. Direcţia Economico-Financiară va efectua cuvenitele mențiuni privind 

înregistrarea sediului Municipiului Craiova.  
 
Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală, direcțiile, serviciile și 

compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 
                                                                             Emisă astăzi______________ 
 
 

                PRIMAR,                                                            SECRETAR GENERAL,        
  LIA OLGUȚA VASILESCU                                           NICOLETA MIULESCU 
 
 
 

   Avizat pentru legalitate 
   cons.jur.  Nicoleta Bedelici 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             

Directia Patrimoniu                                                                                             
Serviciul Patrimoniu                                                                                          
Nr.96687/04.06.2021 
                                                                                                                                                                                              

RAPORT 
 

 Potrivit prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.251/30.06.2011 au fost aprobate ca sedii pentru desfășurarea activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale din municipiul Craiova, următoarele spaţii situate în: 

- str. A.I.Cuza nr.7 - sediul principal 
- str. A.I.Cuza nr. 1, str. Mitropolit Firmillian nr. 14, cart. Craioviţa Nouă, bl. 

65A, parter şi str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter - sedii secundare. 
 

Întrucât potrivit  Programului de investiţii publice aprobat pentru anul 2021, se 
află în derulare obiectivele de investiţii: ,,Reabilitarea clădirii istorice din str. A.I. 
Cuza, nr. 1”, cu termen de finalizare a lucrărilor iunie 2024 si ,,Reabilitare sediu 
Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7”. cu termen de finalizare a 
lucrărilor martie 2024, activitatea autorităţilor publice locale din municipiul Craiova 
nu se mai poate desfăşura în spaţiile din str. A.I.Cuza nr.7 şi str. A.I.Cuza nr. 1 . 

 
Pentru rezolvarea acestei situaţii a fost identificat ca fiind adecvat pentru 

desfăşurarea activităţii celor două autorităţi, spaţiul unde se află Centrul 
Multifuncţional Craiova, situat în str. Târgului, nr. 26, care aparţine domeniului 
public al Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 196/2015. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 155 alin.1 
lit.e, coroborat cu art. 196 alin 1 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată, propunem stabilirea 
temporară a sediului autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul 
Craiova, în str. Târgului, nr.26, municipiul 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. Ștefăniță Petroșanu 



 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


