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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         PROIECT  
 
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 

Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, a unui bun aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în vederea transmiterii în administrarea 

Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018. 

                     Având în vedere expunerea de motive nr.179436/2018, rapoartele nr.183367/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.185733/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ, prin care se propune preluarea din administrarea Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, a unui bun 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea transmiterii în 
administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova;      

În conformitate cu prevederile art. 553 alin.1 din Codul Civil; 
În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b şi art.121 

alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, a automobilului cu număr de 
inventar 21300014, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă transmiterea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova. 

Art.3.  Preluarea-predarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face prin 
proces-verbal încheiat între părți. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de 
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

                Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.8/2013 cu privire la preluarea bunurilor 
achiziţionate în cadrul programelor „Centrul de zi-Sprijin pentru vârstnicii 
abandonaţi de familie” şi „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”, 
nr.213/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Direcţiei Publice Comunitare  
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                          de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a bunurilor aparţinând domeniului 

public şi privat al municipiului Craiova și nr.522/2007 privind aprobarea 
inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova. 

                Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi 
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  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 179436/05.11.2018  
 
 
                                                     Expunere de motive 
 

 

   Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială Craiova nr.179112/05.11.2018 prin care se 
solicită transferarea în administrare a unui autoturism, întrucât în cadrul acestei direcții salariații 
efectuează un volum mare de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor în diferite zone ale orașului,  
activități de corespondență atât între cele trei sedii ale direcției cât și cu alte instituții dar și activități de 
casierie sau expediere și  ridicare corespondență. 
   Întrucât în sensul solicitării a fost indentificat automobilul cu nr. de înmatriculare DJ59PMC, aflat în 
administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul 
Craiova, necesară și oportună inițierea, dezbaterea, analizarea și aprobarea unui proiect de hotărâre 
privind transferul acestui automobil din administrarea Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale și Creșe Craiova, în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova.  
        
    
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



   

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 183367/ 12.11.2018     

                                                                                                                          Se aprobă, 
                                                                                                                                   PRIMAR, 
                                                                                                                            Mihail Genoiu 

 
 
 
                  

Avizat, 
ADMINISTRATOR  

PUBLIC, 
Marian-Sorin Manda 

 
                                                                                       

RAPORT, 
 
      
     Prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/2013, privind aprobarea organigramei, statului de de 
funcții al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul 
Craiova, pe anul 2013, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, 
la art.4 se aprobă preluarea bunurilor achiziţionate în cadrul programelor „Centrul de zi – 
Sprijin pentru vârstnicii abandonaţi de familie” şi „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 
Craiova”, aflate în evidenţa Primăriei Municipiului Craiova şi identificate în anexa nr. 4 care 
face parte integrantă din hotărârea menționată, în evidenţa Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova. Preluarea s-a realizat prin protocol de predare-
preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
hotărâri.  
      Direcția de Asistență Socială Craiova, prin adresa nr.179112/2018, înregistrată la 
registratura Primăriei Municipiului Craiova, solicită transferul automobilulului Dacia Logan 
Preferance 1.4MPI, cu număr de înmatriculare DJ59PMC, serie șasiu-
AADA161C11U86E4/2007; UU1LSDAEH38112733, aflat în prezent în administrarea 
Serviciului Public de Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul 
Craiova, în administrarea sa. Cererea este susținută de faptul că, în cadrul Direcției de 
Asistență Socială Craiova, cu sediul în str. Eustațiu Stoenescu, bl.T8, parter, salariații cu 
atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale efectează un volum mare de anchete 
sociale la domiciliul beneficiarilor, pentru acordare ajutor social, acordare alocație de 
susținere a familiei, acordare și monitorizare indemnizație lunară pentru personane cu 
handicap grav, monitorizare copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, pentru 
instituționalizare în centre socio-medicale/cămine pentru persoane vârstnice, pentru stabilirea 
unor măsuri de protecție specială, pentru încadrare în grad de handicap, acordare burse 
școlare, anchete sociale sesizări/solicitări din partea altor instituții, instanțe judecătorești etc, 
în zone diferite și în cartiere mărginașe. Solicitarea folosirii autoturismului este necesară 
pentru activitarea de corespondență, atât între cele trei sedii ale direcției, situate în Craiova, 
în str. Eustațiu Stoenescu, bl.T8, parter; str. Mitropolit Firmilian, nr.14; respectiv în str. Teilor 
nr.16, dar și pentru a efectua activitatea de casierie sau alte activități, deplasări la bănci, 
trezorerie, autoritatea tutelară sau alte instituții.  
        
 
     



   

       
 
       Automobilul Dacia Logan Preferance 1.4MPI având număr de înmatriculare DJ59PMC, 
și nr. de inventar 21300014, grupa : 213-mijloace de transport, inventariat în domeniul privat 
al municipiului Craiova și are valoarea de 26.163,34 lei, anul achiziției 2007, conform 
documentelor din anexa la prezentul raport. Totodată acest bun este identificat și în anexa 
nr.4 la HCL nr.8/2013 – Tabelul cu bunurile achiziționate în cadrul proiectelor Centrul de zi-
sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie și Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici din 
Craiova, la poz.20. Pentru integrarea socială a vârstnicilor instituţionalizaţi în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, Consiliul Local al municipiului Craiova a 
accesat fonduri europene, fiind implementat proiectul „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 
Craiova”, proiect derulat in intervalul 24.01.2007-23.01.2008, cu o perioada de sustenabilitate 
de 5 ani, respectiv 24.01.2008-23.01.2013. 
     Prin adresa nr.179617/2018, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Craiova, 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, 
transmisă Direcției Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, solicită aprobarea transferului din 
evidența contabilă a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din 
municipiul Craiova, către Direcția de Asistență Socială Craiova a automobilului Dacia Logan, 
mijloc fix cu nr. de inventar 21300014, în valoare de 26.163,34 lei, anul de achiziție 2007, 
precum și a unor obiecte de inventar în folosință, în valoare totală de 273,49 lei, toate 
bunurile enumerate fiind preluate în folosință, în baza art.4 din HCL nr.8/2013. 
 
     Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.553 alin.1 din Codul Civil, 
potrivit expunerii de motive nr.149436/05.11.2018, care a considerat necesară și oportună 
inițierea unui proiect de hotărâre și în temeiul art.36 alin.2, art.121 alin.1 și alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale 
și Creșe din Municipiul Craiova a automobilului cu nr. de inventar 21300014, ce 
aparține domeniului privat al municipiului Craiova, 

2.  Transmiterea  bunului de la punctual 1,  în administrarea Direcției de Asistență Socială 
Craiova. 

3. Preluarea-predarea bunului identificat la punctul 1 din prezentul raport se face prin 
proces-verbal de preluare-predare încheiat între părți. 

4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de predare- 
preluare a bunului menționat la punctul  numărul 1. 

5. Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.4 a  Hotărârii Consiliului Local nr.8/2013 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2013, precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, a  Hotărârii Consiliului Local 
nr.213/2016 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova  precum și a Hotărârii Consiliului Local nr.522/2007 
privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

 
 
 
                        Director executiv,                                                 Întocmit,                                        
                      Ionuţ Cristian Gâlea                                     Insp.Florentina Gavrilescu                                         
 

                                                                                  
   



                                                                                                                                                        ANEXA 

NR. 
CRT. 

Datele de identificare ale mijlocului fix Instituția  de la care se transmite Instituția la care se transmite 

1. Dacia Logan Preferance  
cu nr de inventar 21300014, 
număr de înmatriculare DJ-59-PMC, 
an fabricație 2007, data înmatriculării 01.11.2007, 
capacitate cilindrică 1.4 MPI, 
culoare  GRI,  
serie Șasiu: UU1LSDAEH38112733, 
valoare mijloc fix  26.163,34 lei. 
Perelină ploaie-27,49 lei, 
Stingător auto-74,40 lei 
Triunghi auto-31,00 lei 
Trusă medicală auto-62,00lei 
Telecomandă -60,00lei 
Vestă auto-18,60lei 
Total- 273,49 lei 
 

 
 
 
 
 
 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale și Creșe din Municipiul Craiova 

 
 
 
 
 
 
Direcția de Asistență Socială 
Craiova 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  185733  /  15 .11.2018 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 179436 / 05.11.2018 
- Raportul Directiei Patrimoniu nr. 183367/12.11.2018 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2013 
- Adresa nr.179112/2018 prin care Direcția de Asistență Socială Craiova solicită 

transferul automobilulului Dacia Logan Preferance 1.4 MPI aflat în prezent în 
administrarea Serviciului Public de Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe 
din Municipiul Craiova, în administrarea sa 

- Prin adresa nr.179617/2018 Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale 
si Crese din municipiul Craiova solicită aprobarea transferului din evidența contabilă 
a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul 
Craiova, către Direcția de Asistență Socială Craiova a automobilului Dacia Logan,  

- In conformitate cu prevederile art. 553 alin.1 din Codul Civil 
- Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind  

• Preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale și Creșe din Municipiul Craiova a mijlocului fix aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, identificat în anexa la raport, în vederea 
transmiterii acestuia în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova. 

• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de 
preluare a bunului menționat la punctul numărul 1. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.8/2013 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2013, 
precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia și a  Hotărârii 
Consiliului Local nr.213/2016 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

 
 

           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                           c.j. Pîrvu Mariana-Denisa 
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