
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

             
     HOTĂRÂREA NR.____ 

privind darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat 

în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 

     Având în vedere expunerea de motive nr.31511/2019, rapoartele nr.30698/2019 al  
Direcţiei Patrimoniu şi nr.22343/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune darea în folosinţă gratuită, către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129;    
          În conformitate cu prevederile  art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea 
publică  din Codul Civil şi  art. 112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 folosinţă gratuită, până la data de 31.12.2019, către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova, a spaţiului în suprafaţă totală de 491,2 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129, compus din spaţii parter, în suprafaţa de 463 mp. şi 28,2 mp., 
reprezentând holul de acces, în vederea desfăşurării activităţii Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Dolj. 

Art.2. Predarea-primirea  spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de 
protocol încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare – 
primire. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.31511/14.02.2019 

 

 

                                                                   Expunere de motive 

 

 

 

  

         Prin HCL  nr.127 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, până la data de 31.12.2018, către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, 
a spaţiului în suprafaţă totală de 491,2 mp., situat în Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, compus 
din spaţii parter, în suprafaţa de 463 mp. Si 28,2 mp., reprezentând holul de acces. 

        Prin adresa înregistrată la Primări Municipiului Craiova sub nr. 207412/2018 , Agentia Nationala 
de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova ,solicită prelungirea 
protocolului pana la data de 31.12.2019. 

        Cererea de prelungire nu s-a incadrat in termenul stabilit in protocol si anume cu cel putin 30 de 
zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.  

        În conformitate cu  Art. 124. din legea 215/2001 privind administraţia publică locală - « Consiliile 
locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile 
proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, 
care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice ».  

       Faţă de cele prezentate este necesar şi oportun iniţierea unui  Proiect de hotărâre privind  
transmiterea cu titlu gratuit,pana la data de 31.12.2019,către Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova ,a spaţiului în suprafaţă totală de 491,2 mp., 
situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, compus din spaţii parter, în suprafaţa de 463 mp. si 
28,2 mp., reprezentând holul de acces. 
    
 

 
 
 
 
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 

 























  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 22343/15.02.2019 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Având în vedere: 

− Raportul nr.30698/14.02.2019 al Directiei Patrimoniu, 
− Expunerea de motive nr.31511/14.02.2019; 
− Prevederile art. 858-866,art.874-875 din Titlul VI Proprietatea publică din Noul Cod 

Civil 
− Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
− 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 supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
1. Darea în folosinţă gratuită pâna la data de 31.12.2019, către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice-Craiova a spaţiului, în suprafaţă totală de 
491,2mp., compus din spaţii parter în suprafaţă de 463 mp. si 28,2mp mp., reprezentând holul de acces 
din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129, în vederea desfăsurării activităţii 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj.  
2. Predarea-primirea spaţiului se face pe baza de protocol încheiat intre parti. 
3. Împuternicirera Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul având ca obiect spaţiul 
identificat la punctul 1 din prezentul raport.  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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