
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
        

 
            HOTĂRÂREA NR.________ 

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public şi 

privat al municipiului Craiova 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2021; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.116848/2021, raportul nr.120950/2021 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.122644/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova;    

      În conformitate cu prevederile art.108, art. 297 alin.1 lit.a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. a şi 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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea suprafeţelor bunurilor 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.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  anularea, din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ, a poziţiilor identificate în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 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 şi nr.80/2006 
referitoare la  darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova . 

 
 



 
Art.5. 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.116848/06.07.2021  

 

 

 

 

 
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 

privind  darea in administrare către RAADPFL Craiova 
a unor bunuri apartinând domeniului public și privat  al municipiului Craiova 

 
  

 

 
 

 

 În inventarul domeniului public și privat al municipiului Craiova au fost introduse sau 
au fost modificate suprafete de teren ce reprezintă bunuri apartinând domeniului public și 
privat care urmează să fie 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 ce aparțin  
domeniului public respectiv  privat al Municipiului Craiova. 
 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.120950/09.07.2021 

 

 

 

                                                          RAPORT  

 

 

privind darea în administrare către RAADPFL Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului  
public si 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. 

         Prin HCL nr.247/2021  s-au înregistrat o serie de modificări în inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului privat al Municipiului Craiova în sensul intrarii sau iesirii din inventar a unor bunuri care 

sunt administrate de către RAADPFL,  sau a modificării suprafetelor unor locuintei care se află deja in 

administrarea regiei,  după cum urmează:    

 1) Directia Economică a transmis procesul-verbal nr.37954/ 26.02.2021 al comisiei centrale de 
inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova pentru anul 2020, în care 

au fost centralizate procesele verbale întocmite de catre subcomisii pe locuri de folosință  Subcomisia 

nr.10 Domeniu Public  a constatat plusuri de inventar animalele cu care a fost completat inventarul 

domeniului privat . Acestea vor fi date în administrarea RAADPFL Craiova  care administrează Gradina 

Zoologică şi se regăsesc în anexa nr 1 a prezentului raport; 

 2)Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 106662/22.06.2021, 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Ateliere C10, cu 

suprafaţa de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) clădire ce aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova. 

 Această solicitare vine in urma faptului că  R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA nu dispune de clădiri 
(spaţii) suficente pentru executarea lucrărilor de mobilier urban (vopsitorii diverse , confecţii metalice 

etc în funcţie de condiţiile meteorologice)sau reparaţii auto cu gabarit mare, acest bun fiind identificat 

în anexa 2 la prezentul raport 

 3)Subcomisiile de inventariere au costatat diferente ale suprafetelor unor locuinţe aflate în 

administrarea regiei după cum urmează: Locuintă str. Alex Macedonski nr 8 cu nr de inventar 11000607 

a carei suprafata se modifică prin diminuare de la 163,71mp la 106,94mp  şi valoarea de 111298 lei ;   

Locuintă str. Unirii nr.61( 83) cu nr de inventar 11000689 a carei suprafata se modifică prin diminuare 

de la 222,46mp la 211,02mp  şi valoarea de 220500,07 lei.  

 Astfel este necesară modificarea suprafetei locuinţelor apartinând domeniului privat al 

municipiului Craiova aflate în administrarea RAADPFL Craiova,  conform anexei nr.3 la prezentul 

raport. 
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 3)Subcomisia nr.10 Domeniul public a constatat o diferentă în minus neimputabilă  datorată 

decesului sau transferului unor animale de la gradina zoologică, care au fost anulate din inventarul 

domeniului privat al municipiului Craiova şi este necesară iesirea din administrarea RAADPFL a 

acestora conform anexei nr.4 la prezentul raport  

  

 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de aprobare 

nr.115707/2021 şi conform prevederilor art.108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit.c, art.129 alin. 6 lit. a,  art. 129  

alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, art. 297 alin (1) lit a, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, 

analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind : 

 

 1.Darea in administrarea RAADPFL Craiova a bunurilor ce aparţin domeniului privat /public al 

municipiului Craiova conform  anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la prezentul raport. 

 2.Modificarea suprafetelor locuintelor ce aparţin domeniului  privat al municipiului Craiova 

aflate în administrarea RAADPFL Craiova, prevăzute în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 3.Anularea din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova aflate 

în administrarea RAADPFL Craiova, a bunurilor prevăzute in anexa nr. 4 la prezentul raport. 

 4.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 şi a  HCL nr. 80/2006 privind darea in administrare 

către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  a unor bunuri 

ce aparţin domeniului public 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, 
                      insp Cosmin Popescu 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

 

                                              

                                                           

 



Darea in administrarea RAADPFL Craiova a bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, stare 

de operativitate

anul 

dobandiriiş

i/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul 

juridic prin care bunul respectiv 

a fost dobândit în proprietatea 

privată )

1
2.4.1.6- 

5 ani
Maimuta capucin gradina zoo 2021 22,22

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

2
2.4.1.6- 

5 ani
Leu gradina zoo 2021 1000

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

3
2.4.1.6- 

5 ani
Tigru gradina zoo 2021 2800

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

Presedinte de sedintă,

                                                                                  Anexa   nr.1 la HCL nr.



Anexa   nr.2   la HCL nr.

Darea in administrarea RAADPFL Craiova a unui  bun ce apartine domeniului public al municipiului Craiova

NR. 

CRT
DENUMIRE BUN ADRESA  IDENTIFICARE  BUN SUPRAFATA

NUMAR DE 

INVENTAR
VALOARE DE INVENTAR (LEI)

1
ATELIERE C10 , NR.CAD. 

204619 – C10
STR. FLUTURI NR. 48 (54) 359 12008353 52.241,60

Presedinte de sedintă,



Bunuri aflate în administrarea RAADPFL a caror suprafete  se modifică

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Locuintă str. Alex Macedonski nr 8 

suprafata se modifică prin 

diminuare de la 163,71mp la 

106,94mp

2007 111298

/2021HCL nr.522/2007 anexa 2A 

poz 212; in administrare 

RAADPFL conform HCL 282/2008 

anexa A poz 144 modificat prin 

HCL 247/2021

2 Locuinta str. Unirii nr.61(83)

suprafata se modifică prin 

diminuare de la 222,46mp la 

211,02mp 
2007 220500,07

HCL nr.522/2007 anexa 2A poz 

361; in administrare RAADPFL 

conform HCL 282/2008 anexa A 

poz 252 modificat prin HCL 

247/2021

Presedinte de sedinta,

                                                                                             Anexa nr.3  la HCL nr.         



Bunuri care se anulează din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat  aflate în administrarea RAADPFL Craiova 

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic prin 

care bunul respectiv aiesit din proprietatea 

privată )

1 Jaguar 11

nr inv 21400319

2007 3468

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

2 Jaguar 12
nr inv 21400319

2007 3468

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

3 Maimuta capucin

nr inv 21400565-21400573, 9 buc

2007 200/buc

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

4 leu nr inv 21400601

2007

1000

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

5 Leu 16 nr inv 21400354

2007

1000

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

6 strut african nr inv 21400437

2007

370

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

7 Tigru 13 nr inv 21400294

2007

2800

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

                                                                                                   Anexa nr.4  la HCL nr.         



8 Lup nr inv 21400581
2007

200

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

9 Lup 12 nr inv 21400562

2007

200

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

10 Lup 12 nr inv 21400371, 21400372- 2 buc

2007 0,07/buc

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

Presedinte de sedinta,
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