
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

         HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii 
 

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

23.02.2023; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.45651/2023, raportul nr.50083/2023 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.52878/2023 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii; 
          În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.15/1993 
privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.b, art.139 alin.3 lit.b, art.154 
alin.1 şi 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 accesarea, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii, în sumă de 
544.300 euro, echivalentul sumei de 2.680.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

         
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                       
SERVICIUL BUGET                                                                                                
NR. 45651/06.02.2023 
 
                                                                                  
                                                                                                 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea accesării de către Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  
a unui credit în sumă  de 544.300 euro echivalentul sumei de 2.680.000  lei  

pentru investiţii 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 3983/02.02.2023, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova,  solicită aprobarea accesării a unui credit pentru investiţii; 

-prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru 

restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind 

unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările şi completările 

ulterioare; având în vedere prevederile art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 

data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea accesării de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova a unui credit în sumă de 544.300 euro echivalentul sumei de 

2.680.000 lei pentru investiţii. 

 
           Primar, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

  
 
 
                                                                   Întocmit, 

      Pt. Director executiv, 
     Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                                       
SERVICIUL BUGET          
NR. 50083/09.02.2023   
       
 

                                                                                                                                      
 

R A P O R T 
privind aprobarea accesării de către 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
a unui credit în sumă  de 544.300 euro echivalentul sumei de 2.680.000  lei  

pentru investiţii 
 
 

           Având în vedere referatul de aprobare nr. 45651/08.02.2023, 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 

privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările 

şi completările ulterioare, regia autonomă hotărăşte cu privire la investiţiile ce 

urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din 

surse proprii şi credite bancare. 

 R.A.A.D.P.F.L. Craiova, operatorul economic aflat în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, înfiinţată în anul 1995 prin H.C.L.14/1995, are în gestiune 

directă anumite activităţi, în baza H.C.L. nr. 56/2006, astfel: 

a. Amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi; 

b. Administrare Grădina Zoologică; 

c. Administrare şi întreţinere cimitire; 

d. Montarea şi întreţinerea mobilierului urban; 

e. Administrarea şi exploatare toalete ecologice şi sociale 

f. Întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra 

brută, piatra spartă şi amestec optimal; 

g. Siguranţa circulaţiei. 
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Ulterior, regiei i s-au mai dat în administrare activitatea de demolare a 

construcţiilor ilegal executate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Craiova, 

întreţinerea suprafeţei de joc din Complexul Sportiv şi administrarea Sălii Polivalente. 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova specifică că ponderea cea mai mare a lucrărilor specifice 

executate sunt din domeniul întreţinerii, amenajării şi înfrumuseţării zonelor verzi. 

 

Facem precizarea că, prin Hotărârea nr. 145/01.02.2023, în Consiliul de 

Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova a fost aprobată accesarea de către Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui 

credit pentru investiţiile anului 2023. 

 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

menţionează că suma totală necesară pentru a realiza investiţiile din bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2023 este de 2.900.000 lei. De asemenea, regia precizează 

că va putea suporta din venituri proprii suma de 220.000 lei, iar pentru acoperirea 

diferenţei este necesară contractarea unui credit în sumă de 544.300 lei echivalentul a 

2.680.000 lei. 

În conformitate cu adresa nr. 3983/03.02.2022 şi a fundamentării anexate, Regia 

Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova precizează 

că suma necesară a se împrumuta va fi utilizată pentru realizarea următoarelor 

obiective de investiţii: achiziţionarea unei linii complete  de producere a brichetelor 

compusă din: tocător staţionar, linie pentru producere brichete din rumeguş verde; 

construcţie hală industrială pentru montarea liniei de fabricat brichete; achiziţie 

autoutilitară/autoturism cu 5 locuri (tip Dacia Doker)-second hand; achiziţie 

autoturism (tip Dacia Duster)-second hand; achiziţie rezervoare supraterane de apă 8-

10 mc-2 buc;  achiziţie hidrobiciclete (tip Lebăda) – 5 buc; achiziţie maşini de tuns 

gazon – 10 buc.; achiziţie pereche bizoni americani (cu vârsta cuprinsă între 10-12 

luni), precum şi diverse şi neprevăzute, în conformitate cu nota de fundamentare 

anexată. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor 

autonome, cu modificările şi completările ulterioare, art.129, art.196, alin 1, lit.a, din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

 

1) Accesarea de către  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova   a unui de credit pentru investiţii în sumă de 

544.300 euro echivalentul sumei de 2.680.000  lei. 

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

 
Întocmit, 

Inspector Venus Bobin 
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.  52878/ 10.02.2023 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 45651/08.02.2023,                

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 50083/09.02.2023 privind aprobarea 

accesarii de catre Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 

unui credit in suma de 544.300 euro, echivalentul sumei de 2.680.000 lei pentru investitii, 

-În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru 
restructurarea activitatii regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea 145/2023 a 
Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova, adresa 3983/2022 a RAADPFL Craiova,   

-Potrivit art.129 alin. 2 si alin 4, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget  nr. 50083/09.02.2023 privind aprobarea 
accesarii de catre Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unui credit in suma de 544.300 euro, echivalentul sumei de 2.680.000 lei pentru investitii. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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