
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                    PROIECT 
  

              HOTĂRÂRE NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
către Partidul Naţional Liberal Filiala Dolj a spaţiului aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-
43 parter 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2019;  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.195099/2019, raportul 
nr.198246/2019 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.198592/2019 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 
referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul 
Naţional Liberal Filiala Dolj a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter; 
          În conformitate cu prevederile art.26 alin.1 din Legea nr.334/2006, republicată, 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, art.108, 
art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;              

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.469/2011, care va avea următorul conţinut: 
            „Se aprobă atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către 

Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 156.44 mp, str. Frații Buzești, 
nr. 4A.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova și Partidul 
Naţional Liberal-Filiala Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
             PRIMAR,             SECRETAR GENERAL, 

              Mihail GENOIU              Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                    Primar 
Serviciul  Patrimoniu                                                                         Mihail Genoiu 
Nr. 195099/08.11.2019      
                                                                                                                                                     

                                                                                       
     Referat de aprobare 

la  Proiectul  de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 469/2011 
 
 
 Potrivit art. 26 din Legea nr. 334/2006 Rep privind finantarea activitatii partidelor politice si a 
campaniilor electorale “alin(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii 

pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată 

a acestora. 
 Astfel, prin Hotărârea nr.469/2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 

atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-Filiala Dolj, a 
spațiului aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafață de 326 mp, situat în cartier 

Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter. 

 Prin adresa nr. 177539/14.10.2019 Partidul Național Liberal Dolj solicită repartizarea spre 
închiriere  a spațiului situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr 4, pentru sediul Organizației Municipale 

PNL Craiova, angajându-se să elibereze spațiul situat în Craiova,  cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, 
bl.21-43 parter,  deținuit în baza Hotărârii nr. 469/2011. 

 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 

locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 

administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 

utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

  Față de cele prezentate, este necesar şi oportun promovarea unui proiect de hotărâre  
privind   modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 469/2011. 
 
 

  

                                                     Director Executiv,                                                                              
                                                  Cristian  Ionuţ Gâlea                                                         

                                                                         
 
 
 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     Se aprobă,  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       Primar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                   Mihail Genoiu   

SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 198246/13.11.2019     

 
                                                        

                                                                    RAPORT                                                        
   privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 469/2011 

 
 Potrivit art. 26 din Legea nr. 334/2006 Rep privind finantarea activitatii partidelor 

politice si a campaniilor electorale “alin(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi 

terenurile aferente, la cererea motivată a acestora. 

 Astfel, prin Hotărârea nr.469/2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 

atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-Filiala 

Dolj, a spațiului aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova, în suprafață de 326 

mp, situat în cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter. Ulterior, fiind încheiat 

contractul de închiriere nr. 1083/13.01.2012, între RAADPFL Craiova și Partidul National 

Liberal- Filiala Dolj.Acesta a fost prelungit prin actul aditional nr.1703/27.01.2017 până la 
data  de 19.01.2020. 

 Prin adresa nr. 177539/14.10.2019 Partidul Național Liberal Dolj solicită repartizarea 

spre închiriere a spațiului situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr 4, pentru sediul 

Organizației Municipale PNL Craiova, angajându-se să elibereze spațiul situat în Craiova,  

cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter, deținuit în baza Hotărârii nr. 469/2011.  

Solicită reapartizarea acestui spațiu întrucât  partidul mai deține  în proprietate un spațiu în 

imediata vecinătate a acestuia, iar funcționarea  în această nouă locație  ar fi benefică pentru 

eficientizarea  desfășurării activității prin comasare în  zone alăturate. De asemenea 

repartizarea spațiului  solicitat ar ajuta la gestionarea mai eficientă a resurselor financiare, 

întrucât acesta  are o suprafață mai mică decât spațiul deținut. 
 Spațiul situat în Str. Frații Buzești nr. 4A aparține domeniului privat al municipiului 

Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 anexa 2A 

poz.451, modificată prin hotărârea nr. 140/2010 anexa 3A poz.13 și se află în administrarea 

RAADPFL Craiova conform hotărârii nr. 282/2008 anexa A poz. 331. 

 Potrivit adresei Regiei Autonome de Administrare  a Domeniului Public și Fondului 

Locativ Craiova  nr. 135686/02.08.2019, spațiul solicitat de  Partidul Național Liberal-

Filiala Dolj se află pe lista spațiilor cu altă destinație disponibile în vederea atribuirii ca 

spațiu pentru sediu persoanelor juridice constituite în baza Ordonanţei nr.26/2000, a Legii 

nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al 

senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European , precum si persoanelor îndreptăţite potrivit 

Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989 nr.341/2004.  

 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 

prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 

după caz, să fie:a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 



 

subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) 

închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte 

modalităţi prevăzute de lege.” 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile cu prevederile art.108, art. 287 

lit.b, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii 

334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

Referatului de aprobare nr.195099/08.11.2019 şi în temeiul   art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu 

alin.6 lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, propunem spre aprobare  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  

 1 Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 469/2011, care va avea 

următorul conținut: 

 „Se aprobă atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul 

Naţional Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului 

Craiova, în suprafaţă de 156.44 mp, str. Frații Buzești, nr. 4A.” 

 

 

 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  

 
 

           
                                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                       Insp. Daniela Duţu 
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