
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

                                          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind preluarea bunului „WC Public–Patria” din administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 
            Având în vedere expunerea de motive nr.65583/2019, rapoartele nr.70340/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.72757/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune preluarea bunului „WC Public–Patria” din 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
Craiova;  

  În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia,  art.554, art.792-794 şi art.858-865 din Codul Civil; 
             În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin.3, 
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 bunului „WC Public–Patria”, situat în municipiul Craiova, str. 

Romania Muncitoare, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe baza de proces-
verbal de predare-primire, încheiat între părți. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 4 din anexa nr.4 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2011. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 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. 65583/03.04.2019 

 

 

                                                               Expunere de motive 

 

 

 

            

         Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin HCL nr. 173/2001. 
Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de 
Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 
141/2008.  

          Prin HCL nr.407/2011  art.2 s-a  aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.4, 
parte integrantă din hotărâre unde la poziția 4 se identifică bunul cu denumirea „WC Public – Patria” , 
poziția 3853 în HG 141/2008. 

          De la data predării și până in prezent bunul situat în str. Romania Muncitoare nu a fost folosit, 
fapt pentru care a ajuns la o stare avansată de degradare. 

          Având în vedere că autoritatea publică locală intenționează să efectueze lucrări de reparații a 
construcției WC.Patria identificată cu datele de mai sus și punearea în funcțiune/exploatare,este 
necesar şi oportun iniţierea unui  proiect de hotărâre privind  preluarea spatiului mentionat din 
administrarea R.A.A.D.P.F.L  în administrarea consiliului local. 

    
 

 
 
 
 
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.70340/ 15.04.2019 

                 SE APROBĂ, 
                    PRIMAR 
            MIHAIL GENOIU 
       
       
 

RAPORT,  
 
Prin Hotărârea nr.147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit 

inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin 
HCL nr.173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost 
incluse în anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008. 

Prin HCL nr.407/2011 art.2, s-a  aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor prevăzute în 
anexa nr.4, parte integrantă din hotărâre unde la poziția 4 se identifică bunul cu denumirea 
„WC Public–Patria”, poziția 3853 în HG 141/2008. 

Din punct de vedere administrativ, bunul se regaseste in patrimoniul municipiului 
Craiova, in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

De la data predării și până in prezent bunul situat în str. Romania Muncitoare a ajuns 
la o stare avansată de degradare. 

Mentinerea situatiei existente constituie un mare dezavantaj din urmatoarele puncte 
de vedere: 

– lipsta unui spatiu bine amenajat care sa corespunda din punct de vedere tehnic si al 
normelor de igiena in scopul folosirii de catre locuitorii Municipiului Craiova; 

– degradarea continua a imobilului prin imposibilitatea folosirii acestuia. 

Tinand cont de urmatoarele aspecte: 

- faptul ca bunul se afla intr-o zona de interes public situat in imediata apropiere 
a judecatoriei Craiova, cu trafic pietonal intens; 

- Imobilul „WC Public Patria” se afla la o distanta pietonala de circa 700m fata 
de cea mai apropiata toaleta publica”; 

- Imobilul este pozitionat in zona centrala a Craiovei; 

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin repararea 
bunului. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei, a situatiei 
infrastructurii publice si a nevoilor grupurilor tinta. 

Directia Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu apreciaza ca lucrarile de reparatii si 
igienizare raportate la dimensiunea obiectivului se pot efectua cu costuri reduse si propune 
punearea în funcțiune/exploatare. Pentru acestea este necesar şi oportun iniţierea unui  



proiect de hotărâre privind  preluarea spatiului mentionat din administrarea R.A.A.D.P.F.L.  
în administrarea Consiliului Local. 

Față de cele prezentate, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica și regimul juridic al acesteia, a art.36 alin.(2) lit.b) și lit.c) din Legea nr.215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
și art. 554, art.858-865, art.792-794 din Codul Civil, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 1. Preluarea bunului „WC Public–Patria” poziția 3853 în HG 141/2008 situat în str. 
Romania Muncitoare din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova  în administrarea Consiliului Local. 
 2.Predarea bunului identificat la punctul 1 din prezentul raport,se face pe baza de 
proces-verbal de predare-primire incheiat intre parti. 
 3.Anularea pozitiei 4 din anexa 4 a Hotararii Consiliului Local nr.407/2011. 
 

 

 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,    SEF SERVICIU PATRIMONIU              
   Cristian Ionuț Gâlea         Lucian-Cosmin Mituca 

 
 

 
 
 
        ÎNTOCMIT,  
        Lungu Ionut 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 72757/15.04.2019 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 

 Având în vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 65583/03.04.2019 şi Raportul nr.70340/15.04.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 

− Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

− Art.554 cod civil; 

− Legea 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. Preluarea bunului „WC Public–Patria” poziţia 3853 în HG nr. 141/2008,  situat în str. 
Romania Muncitoare, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova în administrarea Consiliului Local. 

 2.Predarea bunului identificat la punctul 1 din prezentul raport se face pe baza de proces-
verbal de predare-primire incheiat intre parti. 
 3 Anularea poziţiei 4 din anexa 4 a Hotărârii Consiliului Local nr.407/2011.   

 

 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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