
       
      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 
28.03.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.49697/2022, raportul nr.53030/2022 al  
Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.56524/2022 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 conformitate cu prevederile art.108 şi art.362 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. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra imobilului construcţie, 
care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae 
Titulescu, nr.8 (fost nr.18). 

Art.2.  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.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.49697/08.03.2022 
 
 

 
 
 
 
 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind  modificarea HCL282/2008 referitoare la darea in administrare către R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova a unor bunuri apartinând domeniului privat al municipiului Craiova 
 
  
 
 
 

 
 Ca urmare  a introducerii in inventar a unor bunuri ce apartin domeniului privat al 
municipiului Craiova şi care urmează să fie date in administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova în vederea exploatării,  
   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 modificarea HCL 
282/2008 privind darea in administrare către R.A.A.D.P.F.L. 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.53030/14.03.2022 

 

                                                          RAPORT  

 

privind modificarea 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 
 

 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ are ca obiect 
de activitate întreţinerea  fondului locativ, dispunând de personal specializat pentru lucrările ce 
trebuiesc 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. 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. În perioada ianuarie 2022 –martie 2022 au existat operaţiuni care 
determină modificarea HCL nr.282/2008 după cum urmează: 

  În inventarul domeniului privat  figurează bunul Imobil str.Nicolae Titulescu nr.8 (fost 
nr.18) cu suprafața construită desfăşurată de 94mp şi valoare 241670 lei, în conformitate cu 
HCL 522/2007 anexa 2A poziţia 420 modificat prin HCL 12/2022 anexa 2 pozitia 3. Imobil se 
afla în administrarea RAADPFL conform HCL nr.282/2008 poziţia 304. A fost aprobată 
vânzare acestui imobil prin HCL nr.82/2022, astfel încât este necesară încetarea dreptului de 
administrare a RAADPFL Craiova asupra Imobilului/construcţie situat în str.Nicolae Titulescu 
nr.8 (fost nr.18). 
 Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 49697/2022    şi în  conformitate cu art.108, art.362, 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, cu modificările şi completările ulterioare,  
considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui 
proiect de hotărâre privind 
 1)   Încetarea dreptului de administrare al RAADPFL Craiova asupra imobilului 
construcţie care apartine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae 
Titulescu nr.8 (fost nr.18) 

2)   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:  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.56524  /17.03.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
 -  Referat de aprobare nr.49697/2022 și Raportul nr.53030/2022 al Directiei Patrimoniu; 
-   Având în vedere prevederile   art.108, art.362, 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 

 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: 
 
 

 Încetarea dreptului de administrare a RAADPFL Craiova asupra imobilului 
construcţie care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae 
Titulescu nr.8 ( fost nr. 18). 

 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,                                        Intocmit, 

                   Ovidiu Mischianu                 Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
















	1proiect
	2ref aprobare
	3RAPORT RAADPFL mart
	4Raport avizare
	5raadpfl 282_000068

