
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 
 
                            HOTĂRÂREA NR.______ 
privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a  unor bunuri care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova 

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.22039/2021, raportul nr.27069/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.29687/2021 prin care se propune 
darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a  unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova; 
            În temeiul art.108 lit.a, 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, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrare, 
către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a  unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
             Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.22039/03.02.2021 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
                             privind darea in administrare către RAADPFL Craiova  
                                    a unor bunuri apartinând domeniului privat 
 
  

 

 Au fost achiziţionate bunuri de natura domeniului privat pentru a fi utilizate si exploatate de 
catre RAADPFL Craiova şi care apartin domeniului privat al Municipiului Craiova in 
conformitate hotararile de consiliu local care au aprobat modificarea inventarului 
domeniului privat, si care sunt utilizate de către RAADPFL Craiova în baza proceselor 
verbale de custodie.  De asemenea  în inventarul domeniului privat există suprafete de 
teren care nu au fost date in administrarea regiei în vederea exploatării.  
   Având în vedere cele menţionate mai sus, şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 
129 alin. (2) lit.c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind darea in administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri apartinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 27069/11.02.2021 
 
 
 
 
 

                                                          RAPORT  
 
 
 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările  şi 
completările ulterioare a fost aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2008 modificată şi completată 
ulterior s-a aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 
          S-au înregistrat o serie de  modificări în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat 
al Municipiului Craiova în sensul intrarii in inventar a unor bunuri care sunt utilizate de către 
RAADPFL,  după cum urmează:         
 

1. Prin HCL nr.24/2020  a fost modificat  prin completare inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prin achizitia unor maşini de cosit gazonul 
(cos de colectat gazonul tăiat), recepţionate în baza procesului verbal de recepţie nr. 
202709/10.12.2018, si a procesului verbal de custodie nr.191651/23.11.2018, conform facturii 
nr.728/22.11.2018,   precum si motocositori recepţionate în baza procesului verbal de recepţie 
nr. 202698/10.12.2018, si a procesului verbal de custodie nr.191648/23.11.2018 conform 
facturii nr.729/22.11.2018.  Acestea au fost achiziţionate pentru a fi utilizate  de catre 
RAADPFL Craiova, astfel că este necesară completarea  inventarului bunurilor din 
domeniul privat care sunt date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.1,  
la prezentul raport. 
 

2.  Prin HCL nr.383/2020 a fost modificat  prin completare inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova prin achiziţia a patru bucăţi containere 

depozitare simple cu aer condiţionat ce au fost recepţionate conform procesului verbal de 
recepţie nr.86367/2020 şi vor fi administrate de către RAADPFL Craiova, astfel că este 
necesară completarea  inventarului bunurilor din domeniul privat date în administrarea 
RAADPFL Craiova conform anexei nr.1,  la prezentul raport. 

 
 3 Prin HCL nr.245/2019  a fost modificat  prin completare inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova prin recepţia  unei ,,Autospeciale pentru 
lucru la inălţime,, Utilajul a fost achiziţionat iar comisia de recepţie a admis receptia si a 
încheiat procesul- verbal de recepţie nr.94059/23.05.2019, precum si procesul verbal de 
custodie, utilajul fiind astfel predat la RAADPFL Craiova in vederea utilizării lui la activitatile 
specifice regiei, fiind necesara completarea  inventarului bunurilor din domeniul privat ce 
sunt date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.1,  la prezentul raport. 
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4. Prin HCL nr. 370/2013 a fost introdus în inventarul domeniului privat terenul în 
suprafaţă de 289mp situat in Craiova str. Macului nr.14. Din această suprafaţă, conform 
contractului de închiriere nr. 1421/2014  a fost închiriată de către RAADPFL Craiova doamnei 
Toboşaru Elena, suprafata de 180mp teren situat în strada Macului nr.14, fără să fi fost emisă 
până la această dată o hotărâre de consiliu local privind darea în administrare către RAADPFL 
a acestui teren. Având în vedere că regia nu poate continua să deţină raporturi juridice asupra 
unor bunuri pentru care nu deţine un titlu, este necesară darea în administrare către 
RAADPFL Craiova a terenului în suprafaţă de 289mp  
 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr,22039/ 03.02.2021 şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c, din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, 
dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind darea in 
administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri apartinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport, precum şi  
modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 282/2008  referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
   
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 
 

 
 

Întocmit, 
                      Exp Madlen Chiriac 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
                                              
                                                           

 



                                                                               BUNURI  in administrarea RAADPFL

Nr. 
Cr
t.

Denumirea bunului Sup/mp elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei. Administrator

1 masini cosit gazonul 5 HCL 24/2020 intrare în inventar 22604,05 RAADPFL

2 motocositori 10 HCL 24/2020 intrare în inventar 25123,04 RAADPFL

3 Container depozitare cu aer conditionat 4 HCL 383/2020 intrare în inventar 66764 RAADPFL

4 Autospecială cu platformă la înaltime 1 HCL 245/2019 intrare în inventar 303450  RAADPFL

5 Teren str.Macului nr.28(actual 14) 289 HCL 370/2013 intrare în inventar 146386,83  RAADPFL

Anexa  LA HOTARAREA 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
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