
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
       

              HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 

al municipiului Craiova 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.98072/2021, raportul nr.99242/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.100245/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova;    
            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, 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 modificarea suprafeţelor terenurilor care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se anulează poziţiile cu privire la bunurile care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.99242/09.06.2021 
 
 
 
                                                          RAPORT  
 
privind darea în administrare către RAADPFL Craiova, sau modificarea unor bunuri ce aparţin 

domeniului  privat al municipiului Craiova 
 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ are ca obiect 
de activitate întreţinerea a fondului locativ ,dispunând de personal specializat pentru lucrările 
ce trebuie efectuate Regia este persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a fost înfiinţată 
prin Hotărârea nr.14/1995 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Regia.Drept urmare, prin 
Hotărîrea Consiliului Local nr. 282/2008 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 administrate de 
către RAADPFL,  sau a modificării suprafetelor unor terenuri care se află deja in administrarea 
regiei,  după cum urmează:    

1) .Prin HCL nr.198/2021 a fost actualizat inventarul domeniului privat al 
municipiului Craiova si modificată suprafata Teren  str. Bujorului nr.4 de la 81mp la 303mp  
reprezentând teren de sub locuințe, aflat in folosinta proprietarilor pe durata existentei 
construcţiei, cât şi teren curte.  Astfel este necesară modificarea suprafetei terenului 
apartinând domeniului privat al municipiului Craiova situat în str. Bujorului nr.4 aflat în 
administrarea RAADPFL Craiova,  conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
2) .Prin HCL nr.198/2021 a fost actualizat inventarul domeniului privat al 

municipiului Craiova si modificată suprafata Terenului din str. Traian Demetrescu nr. 43 de la 
275mp la 116,58mp reprezentând doar teren aflat sub construcțiile C1 și C2 cu valoarea de 
91023 lei.   Suprafata de 275 mp pe care o aveam in inventar îninte de HCL nr.198/2021 era 
compusă din 113mp aferenţi constructiilor existente şi care este în folosinta proprietarilor( 
astfel cum este menţionat în contractele de vanzare cumpărare, precum şisuprafata de 162mp 
aferenţi curtii imobilului. Deoarece curtea care ar putea fi închiriată de câtre RAADPFL nu mai 
este la această dată în proprietatea municipiului Craiova, este necesara iesirea din 
administrarea RAADPFL a terenului situat în str. Traian Demetrescu nr. 43 conform 
anexei nr.2 la prezentul raport respectiv modificarea inventarului bunurilor apartinând 
domeniului privat care au fost date în administrarea RAADPFL Craiova prin HCL 282/2008 cu 
modificările ulterioare, prin anularea acestui bun. 

 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr.98072/2021 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 : 
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1. Modificarea suprafetelor terenurilor ce aparţin domeniului  privat al 
municipiului Craiova aflate în administrarea RAADPFL Craiova, prevăzute în anexa nr.1 la 
prezentul raport. 

2. Anularea din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova aflate în administrarea RAADPFL Craiova, a bunurilor prevăzute in anexa 
nr. 2 la prezentul raport. 
       3.    Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 282/2008 referitoare la darea 
în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
 

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:  

 
 
                                              
                                                           

 



Anexa nr. 1 la HCL nr.

  BUNURI in administrarea RAADPFL  

apartinând domeniului privat al municipiului Craiova, a caror suprafete se modifică

Nr. 
Cr
t.

Denumirea bunului Sup/mp
elemente de identificare, 

observaţii

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Teren  str. Bujorului nr.4 
se modifică suprafata de la 81mp la 303mp (curte + 

teren aflat sub locuin țe) 

în administrare prin HCL 

282/2008
250696 RAADPFL

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,



Anexa nr. 2 la HCL nr.

Iesiri bunuri din administrarea RAADPFL Craiova.  

Nr. 
Cr
t.

Denumirea bunului Sup/mp/observatii
elemente de identificare, 

observaţii

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1
 Teren str. Traian Demetrescu 

nr. 43 

prin HCL 198/2021 se modifica  suprafa ța de la 

275mp la suprafața de 116,58mp reprezentând 

teren aflat sub construc ții  ce nu este administrat 

de RAADPFL 

în administrare prin HCL 

282/2008
91023 RAADPFL

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
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