
PRIMĂRIA CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
     

        
                HOTĂRÂREA NR.158 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.04.2015; 
          Având în vedere raportul nr. 54075/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127, 136, 
137, 138 şi 139/2015; 
          În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului 
nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, Titlul VI-
Proprietatea Publică, art.858-875 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului nr.568/2000 
Hotărârea nr. 568/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.909/1997; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, art.123, 
alin.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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunului fix – Pompa NDS 400-350, cu număr de inventar 22100045 şi 
valoarea de 20521.76 lei, concesionat către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor situate în municipiul Craiova, bld.Ştirbei Vodă, nr.34, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării. 

Art.3. Se mandatează directorul general al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile 
legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la 
art.2 din prezenta hotărâre. 



Art.5. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi nr.447/2007 referitoare la concesionarea, prin negociere 
directă, către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., a bunurilor proprietate 
publică a municipiului Craiova. 

Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             

  Vasilica GHEORGHIŢĂ 
     PT.SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 
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