
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
          PROIECT 

                                                          

  HOTĂRÂREA NR.___ 
privind preluarea din  administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Nicolae 

Titulescu, nr.7 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018. 
         Având în vedere raportul nr.45735/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din  administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.7; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 72,76 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.7; 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată . 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu 
şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                           

  INIŢIATOR, AVIZAT, 
     PRIMAR, PT.SECRETAR, 
Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 

 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.45735/15.03.2018 

 
        SE APROBĂ,                                                                               

                    PRIMAR   
                                              Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 
   
   
 În inventarul domeniului privat figurează spaţiul situat în str.N Titulescu în suprafaţă de 
181,90mp identificat la poziţia 421 anexa nr.2A a HCL nr.522/2007, având nr de inventar 
11000303 dat în administrarea RAADPFL prin HCL nr.282/2008. În perioada in care acest 
spaţiu a fost administrat de către RAADPFL, el a fost compartimentat in trei spaţii mai mici 
care au fost închiriate, iar la acestă dată spaţiul cu suprafata  de 72,76mp este disponibil. 
 Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.45/02.03.2018 a fost aprobat de către 
Consiliul de Administraţie al RAADPFL Craiova, disponibilizarea către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a spatiului cu altă destinaţie situat în Craiova Bd. N Titulescu nr.7.  
 Acest spaţiu menţionat anterior, se află într-un stadiu avansat de degradare şi nu mai 
poate fi închiriat, din acest motiv este necesară preluarea  sa din administrarea regiei. După 
efectuarea tuturor lucrărilor de reparatii şi amenajări care vor transforma locaţia intr-un spaţiu 
ce indeplineşte condiţiile unui sediu funcţional cu toate dotările necesare, acest spaţiu cu 
destinaţie specială va putea fi utizat în continuare. 

 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c b din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova :  

•  Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova, a spaţiului situat în Craiova str. Nicolae 
Titulescu nr.7, în suprafaţă de 72,76mp . 

•   Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr. 282/2010  cu modificările şi completările ulterioare şi 
nr.522/2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                        Şef Serviciu,                        
  Cons. jur.   Cristian Ionuţ Gâlea                       Anca Madlen Voicinovschi              
                                                                                      
 
 
 
Vizat pentru legalitate                                                                          Întocmit, 
         Denisa Pîrvu                                                                     exp. Madlen Chiriac 

1 
 












	proiect
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

	RAPORT
	DOCUMENTATIE

