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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                      PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2017 

referitoare la concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, 
județul Gorj, a terenului aferent Staţiei de Captare Izvarna 

  
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018. 
         Având în vedere raportul nr.64113/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.64899/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2017 referitoare la 
concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, județul Gorj, a terenului 
aferent Staţiei de Captare Izvarna; 
         În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii şi art.6, art.9, art.59 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.124, 
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 modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.493/2017, care vor avea următorul conţinut: 
 „Art.1.Se aprobă concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, 
județul Gorj, pe o perioadă de 16 ani, a terenului în suprafaţă de 81.675 mp, aferent 
Staţiei de Captare Izvarna, identificat CF nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178, în 
vederea derulării Proiectului-Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de 
Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj, în perioada 2014-2020. 
 Art.2. Redevenţa se va stabili în baza unui raport de evaluare care va fi însuşit de 
către Consiliul Local.” 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
            INIŢIATOR,     AVIZAT, 
              PRIMAR,       SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.64113/18.04.2018 

           SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR,                                                                                                   
                            Mihail Genoiu                                                                                                             
 
 
    
                                                             RAPORT 
 

Privind modificarea HCL nr.493/2017 referitoare la concesionarea de către 
Municipiul Craiova a terenului aferent Staţiei de Captare Izvarna de la oraşul 

Tismana,  
 

         Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 493/2017 a fost 
aprobată concesionarea de către Municipiul Craiova de la oraşul Tismana pe o perioadă 
de 16 ani a terenului în suprafaţă de de 37 239 mp aferent Captării Izvarna, identificat în 
CF nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178, în vederea derularii Proiectului ,,Asistenţă 
Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj în 
perioada 2014-2020,, 
 

Pentru punerea la dispoziţia proiectului menţionat mai sus, a terenului pe care se 
află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a apei utilizată pentru alimentarea cu apă a 
municipiului Craiova, staţie situată în localitatea Tismana jud. Gorj,  şi aflată în 
proprietatea municipiului Craiova, Compania de Apă a solicitat primăriei oraşului Tismana 
concesionarea suprafetei de teren. 

 Terenul se află în proprietatea publică a Oraşului Tismana conform HG nr. 
1213/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 
973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 
conform documentelor ANCPI respectiv extrasele CF nr.37179, CF.nr. 37175, CF nr. 
37178. 

Primăria Orasului Tismana a răspuns acestei solicitări arătându-şi disponibilitatea 
de a concesiona terenul, fiind excusă orice altă modalitate de transmitere. 

În acest sens, primăria oraşului Tismana a transmis adresa cu nr.13766/2017 
înregistrată la operatorul Regional cu nr. 25416/2017 prin care se comunică HCL 
Tismana nr. 73/2017 privind aprobarea unui raport de evaluare  în vederea concesionării 
terenului ocupat de staţia de captare Izvarna. Obiectul raportului de evaluare a fost 
stabilirea pretului /mp/lună în vederea concesionării către Municipiul Craiova a terenului.  

Prin HCL nr.493/2017 a fost astfel aprobată concesionarea suprafetei de 37 239 
mp, suprafată care reprezintă doar o parte din terenul identificat in CF nr.37179, CF 
nr.37175, CF nr.37178, considerându-se că  doar această suprafată ne este necesară. 

Ulterior emiterii HCL nr.493/2017 s-a constatat faptul că restul suprafeţei 
nesolicitate este destinată activităţilor de păşunat şi activităţilor agricole iar acest lucru 
afectează negativ zona de protecţie sanitară a obiectivului. 

În acest sens Compania de Apă Oltenia ne solicită prin adresa inregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr.63756/18.04.2018 modificarea suprafetei ce urmează 



2 

 

a fi concesionată de la oraşul Tismana la 81.675mp, pentru a putea asigura protectia 
sanitară a staţiei de captare. 
 

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, coroborat cu 
alin. (6) lit. a,  pct.14 cu alin (7) lit a,  ale art. 62 alin (1) din Legea nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completăriel ulterioare, privind administraţia publică locală,  
şi în conformitate cu prevederile art.15 lit a, din Lg.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii,  coroborate cu prevederile art.124 din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, în conformitate cu prevederile art.6, art.9  si ale art. art.59(8) 
din OUG 54/2006 propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

   
1. Modificarea art.1 şi art.2 a HCL nr.493/2017 care vor avea următorul cuprins: 

  Art.1,,Se aprobă concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul 
Tismana, pe o perioadă de 16 ani, a terenului în suprafaţă de 81.675 mp, aferent Staţiei 
de Captare Izvarna, identificat CF nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178, în vederea 
derulării Proiectului- Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a 
Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din jud. Dolj în perioada 2014-2020,, 
        Art.2  ,,Preţul redevenţei pentru terenul identificat la art.1 se va stabili în urma unui 
raport de evaluare ce va fi însuşit de către Consiliul Local,, 
 
  
 

       DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                           Madlen Anca Voicinovschi 
 
 
 
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
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