
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

 

      HOTĂRÂREA  NR. ___ 
privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a unui spaţiu 
care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea înfiinţării unui 

club al pensionarilor 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.163812/2018, rapoartele nr.163819/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.164537/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Direcţiei de 
Asistenţă Socială Craiova, a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în vederea înfiinţării unui club al pensionarilor;     

           În conformitate cu prevederile art.553, art.795-797 din Codul Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.123, 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 darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a spaţiului 
în suprafaţă de 72,76 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.Nicolae Titulescu, nr.7, în vederea înfiinţării unui club al pensionarilor.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-  
primire a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia de Asistenţă Socială Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

         Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Nr. 163812 /10.10.2018 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 

      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 
privind transmiterea in administrarea  Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova  a unui 

spatiu cu destinatie speciala 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 126/2018 a fost 
preluata 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 . 

• Acest spaţiu menţionat anterior, se afla la data preluarii într-un stadiu 
avansat de degradare şi nu mai putea fi închiriat. Au fost efectuate lucrări de reparatii şi 
amenajări care au transformat locaţia intr-un spaţiu ce indeplineşte condiţiile unui sediu 
funcţional cu toate dotările necesare. Acest spaţiu poate fi utilizat în continuare si 
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova a spatiului  situat în Craiova str. Nicolae Titulescu nr.7, având suprafaţa de 
72,76mp  şi aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pentru a fi folosit  în 
vederea  înfiintării unui club al pensionarilor. 

 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                                                                                               
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                                                  
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.163819/10.10.2018 

 
        SE APROBĂ,                                                                              

                    PRIMAR   
                                             Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                              Avizat, 
                                                                                                   Administrator Public 
                                                                                                          Sorin Manda 
 
 
 
 
 
    
                                                             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 aceasta 
locatie a fost administrată de către RAADPFL, ea a fost compartimentată in trei spaţii mai 
mici care au fost închiriate, unul dintre ele având suprafata  de 72,76mp . 

Prin H.C.L nr.126/2018 a fost aprobată 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.  În conformitate cu cele menţionate  în 
procesul verbal de predare-primire nr.149197/2018 spaţiul  era la acea dată într-un stadiu 
avansat de degradare, acesta fiind de altfel si motivul pentru care nu se mai putea închiria de 
către administrator.  
 După preluarea acestui spaţiu, autoritatea locală s-a preocupat de efectuarea tuturor 
lucrărilor de reparatii şi amenajări pentru a transforma locaţia intr-un spaţiu ce indeplineşte 
condiţiile unui sediu funcţional cu toate dotările necesare. Urmarea acestui demers este 
faptul că acest spaţiu va putea fi utilizat în continuare.  

Prin HCL nr.213/2016 a fost aprobatata înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă 
Socială, ca instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, şi redenumită prin HCL nr.159/2018 Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova şi a fost aprobată transmiterea în administrarea acestei directii a bunurilor 
aparţinând domeniului public si privat al municipiului Craiova, ce le sunt necesare 
desfăsurării activităţii . 

 Prin protocolul de predare-primire  nr.51107/2018 au fost transmise în administrarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova bunurile aparţinând domeniului public si privat al 
municipiului Craiova, care sunt necesare desfăsurării activitatii. 

Aşa cum se menţionează în raportul de specialitate nr. 183087/2016 privind 
înfiinţarea, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova a fost  constituită pentru a identifica si 
rezolva problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanei singure, persoanei vârstnice, a persoanei cu dizabilităţi sau fără venituri, precum 
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şi pentru a acorda servicii sociale cu caracter primar (identificarea nevoilor de grup, 
informare despre drepturi, consiliere social şi juridică ş.a) sau servicii specializate.  Conform 
expunerii de motive  nr. 163812/ 10.10.2018 a fost considerat necesar şi oportun iniţierea 
unui proiect de hotărâre care să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova darea in administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a spatiului despre 
care s-a menţionat anterior, pentru a fi folosit  în vederea  înfiintării unui club al 
pensionarilor. 

Faţă de cele prezentate, potrivit  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c b şi art.123 
aliniatul nr. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 553,795,796,797 din 
Codul Civil, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  

 
• Darea în administrarea Direcţia de Asistenţă Socială Craiova a spatiului  situat 

în Craiova str. Nicolae Titulescu nr.7, având suprafaţa de 72,76mp  şi aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, pentru a fi folosit  în vederea  înfiintării unui club al 
pensionarilor. 

• Împuternicirea primarului municipiului Craiova să semneze protocolul de      
predare-primire a bunului, menţionat la punctul numărul unu. 

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

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                         
            Cristian Ionuţ Gâlea                        
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Întocmit, 
                                                                    exp. Madlen Chiriac 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   164537 /  11.10.2018 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 163812/10.10.2018 
− Raportul nr. 163819/10.10.2018 al Directiei Patrimoniu – Serviciul 

Patrimoniu, 
− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 
 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

 
         1.Darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a spatiului  situat 
în Craiova str. Nicolae Titulescu nr.7, având suprafaţa de 72,76mp  şi aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, pentru a fi folosit  în vederea  înfiintării unui 
club al pensionarilor. 
         2.Împuternicirea primarului municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-primire a bunului, menţionat la punctul numărul unu. 
     3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.522/2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

  
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-
Denisa 



  

  






	1proiect
	2expunere de motive
	3raport
	4raport avizare
	5

