
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

             
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/30.07.2007, 
încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și 

Partidul Alianța Liberarilor și Democraților  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
25.02.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.22401/2021, raportul nr.25110/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.25683/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/30.07.2007, încheiat 
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Partidul 
Alianța Liberarilor și Democraților; 
           În conformitate cu prevederile Legii 334/2006 privind finantarea activitatii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

              În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere 

nr.69251/30.07.2007, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Partidul Alianța Liberarilor și Democraților-Filiala 
Dolj, având ca obiect spațiul aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafață de 150,61 mp, situat în str.Simion Bărnuțiu, nr.36. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de prelungire a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.61/2017. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Partidul Alianța Liberarilor 
și Democraților-Filiala Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
                                                                                                                                                                                                                         

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

      Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr.22401/03.02.2021 
                                                                                                                                                                                                             

     Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre  privind prelungirea contractului de închiriere nr. 69251/30.07.2007, ce are 

ca obiect spaţiul situat în Municipiul Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.36. 
 

  

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 8268/18.01.2021, Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților -filiala Dolj, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 

69251/30.07.2007, ce are ca obiect spaţiul situat în Municipiul Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.36.  

Contractul a fost prelungit prin acte adiționale succesive, astfel durata de închiriere a fost prelungită 
până la data de 28.02.2021.  

 Spațiul ce face obiectul contractului nr. 69251/30.07.2007,  a fost repartizat în temeiul Legii 
nr.334/2006 republicată privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și 

face parte din imobilul situat în str. Simion Bărnuțiu, nr. 36 ce  aparține domeniului public al 

Municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008, Anexa 2 poz.6. 
 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, este necesară şi oportună initierea unui  proiect  de hotărâre  privind 
prelungirea contractului de închiriere nr. 69251/30.07.2007, ce are ca obiect spaţiul situat în 

Municipiul Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.36. 
 

 
 

                                                                                     Primar,  

                                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 

      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                          
 Nr.25110/09.02.2021     
 
                                                                                                                                                           

RAPORT privind aprobarea  privind prelungirea contractului de închiriere nr. 
69251/30.07.2007, ce are ca obiect spaţiul situat în Municipiul Craiova, str. Simion 

Bărnuțiu, nr.36. 
 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova nr. 8268/18.01.2021, 
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților -filiala Dolj, solicită prelungirea contractului de 
închiriere nr. 69251/30.07.2007, ce are ca obiect spaţiul situat în Municipiul Craiova, str. 
Simion Bărnuțiu, nr.36. 
 Contractul încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și  Partidul Alianța Liberalilor și Democraților -filiala Dolj, a fost prelungit prin 
acte adiționale succesive, astfel durata de închiriere a fost prelungită până la data de 
28.02.2021, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 61/2017.  
 Spațiul ce face obiectul contractului nr. 69251/30.07.2007, are o suprafață utilă de 
150,61 mp, a fost repartizat în temeiul Legii nr.334/2006 republicată privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale și face parte din imobilul situat în 
str. Simion Bărnuțiu, nr. 36, ce  aparține domeniului public al Municipiului Craiova, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008, Anexa 2 poz.6.   
 Propunerea prelungirii, pe o perioadă de 4 ani, a duratei acestui contract este 
motivată de următoarele considerente:  
 Potrivit cererii înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
8268/18.01.2021,beneficiarul intenţionează continuarea raporturilor contractuale, iar potrivit 
punctului 12.3 din contractul de închiriere nr. 69251/30.07.2007 ,,Contractul încetează de 
drept  la exprimarea termenului de închiriere sau poate fi prelungit cu acordul părților.” 
 Benefciarul spațiului, titular al contractului de închiriere propus spre închiriere prin 
prezentul raport este bun platnic, neînregistrând debite restante la plata chiriei sau la 
obligaţiile datorate bugetului local, conform Certificatului de atestare fiscală 
nr.306981/11.02.2021. 
 Sumele incasate din închirierea spațiului reprezintă venit la bugetul local. 
 Potrivit art.26, alin.1 din Legea nr.334/2006 republicată privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale ,,autoritățile administrației centrale şi locale 
pot asigura spații pentru sediile centrale şi locale ale partidelor, la cererea motivată a 
acestora  ̓̓. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile  Legii 334/2006 privind 
finantarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale, art.108, art. 287 lit.b, art. 
297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit Referatului 
de aprobare nr.22401/03.02.2021 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.Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere nr. 



 

69251/30.07.2007,  ce are ca obiect spațiul ce aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova, în suprafaţă  de 150,61 mp, situat în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.36. 
 2.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.61/2017. 
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional de 
prelungire al contractului de închiriere prevazut la punctul 1. 
 

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, 
Insp. Daniela Duțu 

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

 
 
 
 
 
 
 
   
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25683/09.02.2021 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
  -   Referatul de aprobare nr. 22401/03.02.2021, 

− Raportul nr.25110/09.02.2021 al Directiei Patrimoniu; 

− Contractului nr. 69251/30.07.2007 
− Prevederile prevederile Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale; 

− Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 1.Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere nr. 
69251/30.07.2007,  ce are ca obiect spațiul ce aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova, în suprafaţă  de 150,61 mp, situat în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.36. 
 2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul adiţional de 
prelungire al contractului de închiriere prevazute la punctul 1.  
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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