
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
                    

   HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a  
bunului proprietate publică a municipiului  Craiova, cu denumirea „alee de acces”   

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
          Având în vedere raportul nr.129440/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a  
bunului proprietate publică a municipiului  Craiova, cu denumirea „alee de acces”;      

În conformitate cu art.554 și art.858-870 din Codul Civil; 
În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123, art.45, alin.3, art.61 

alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, 

a  bunului proprietate publică a municipiului Craiova cu denumirea „alee de acces”,  
cu valoarea de inventar de 85800 lei şi suprafaţa de 390 mp.,  identificat în anexa 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul 
verbal de predare-primire prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată și nr.308/2011 referitoare la darea în 
administrarea  Căminului pentru Persoane Vârsnice Craiova a unor bunuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 129440/19.09.2017 
                             SE APROBĂ, 

                                                                                                                                       PRIMAR       
                                                          MIHAIL GENOIU                                                                                                           
       
 

               RAPORT 
 
 
 

     În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărărea Consiliului Local nr. 
308/27.07.2011 a fost aprobată darea în administrarea  Căminului pentru Persoane 
Vârsnice Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
identificate în anexa care face parte integrantă a acesteia.  
 Căminului pentru Persoane Vârsnice Craiova aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dolj , precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj ,  
anexa 2 la normele tehnice, poziţia 5119 , modificată şi completată prin  H.G. nr. 
141/2008, anexa 2 la normele tehnice , poziţia 3662,  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 77475/2017 
Căminul pentru Persoane Vârsnice din municipiul Craiova str. Tabaci nr. 3 , reprezentat 
prin Director Alexandru Valentin Giurcă  solicită  darea în administrare către Căminului 
pentru Persoane Vârsnice, instituţie de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  a aleii de acces  în  suprafaţă totală  de aproximativ 390mp. 
 În sensul solicitării se precizează: 
         Accesul la instituţie se realizează pe aleea de acces în suprafaţă totală de 390mp ce 
are ca vecinătăţi în partea de Est, Serviciul Judeţean de Ambulanţă iar pe partea de Vest 
SC Farmaceutica OLFARM SA Craiova, aşa cum reiese din planul de amplasament 
anexat la prezentul raport. 
 Solicitarea vine în scopul evitării traficului intens din zonă, şi a parcării 
autovehiculelor ce nu au legătură cu personalul Căminului pentru Persoane Vârsnice şi 
facilitării accesului în instituţie a autovehiculelor  de aprovizionare cu alimente, 
materiale de curăţenie , materiale sanitare etc.  
 În urma măsurătorilor topografice şi cadastrale s-a întocmit planul de 
amplasament şi delimitare  din care reiese că suprafaţa alei de acces este de   390mp., 
suprafaţă inventariată în proprietatea publică a municipiului Craiova cu valoarea de 
85800lei. 
        În conformitate cu art. 36 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001  alin  
(5) lit a) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local ”hotărăşte 
darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
local, în condiţiile legii”  

De asemenea potrivit Art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001  alin  (1)  « Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date 



în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate » 

Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu art. 554 , art. 858 – 870 , din noul Cod 
Civil,   art. 36, alin 2 , lit. c , coroborat cu alin. 5 lit.a,  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
       1. Darea în administrare  către Căminul pentru Persoane Vârsnice Craiova a  
bunului proprietate publică a municipiului  Craiova cu denumirea „alee de acces”  
cu valoarea de inventar de 85800lei şi suprafaţa de 390mp  identificat  în anexa la 
prezentul raport. 
       2. Predarea – primirea bunului prevăzut la punctul 1 se va face prin proces 
verbal de predare primire încheiat între părţi  în termen de 30 de zile de la 
aprobarea prezentului raport. 

         3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze procesul verbal 
de predare - primire prevăzut la punctul 2 din prezentul raport.  
   4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova cu modificările şi 
completările ulterioare şi nr.308/2011 referitoare la darea în administrarea  
Căminului pentru Persoane Vârsnice Craiova a unor bunuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova identificate în anexa care face parte 
integrantă a acesteia. 
      
 

 
                   Director Executiv,                                                 Şef Serviciu.  
               Cristian   Ionuţ  Gâlea                                       Madlen Anca Voicinovschi 

            
                                            
                                   cons. Jur. 
                      Alexandra Bianca Beldea 
                                                                                                       Întocmit,                                                                                                                                    
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