
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

  

                  

    HOTĂRÂREA NR.293 
privind darea în administrare, către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova 
 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

                     Având în vedere raportul nr.99911/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare, către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a 
unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova;      
           În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii si competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2010, Hotărârii Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 
desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menţine managementul asistenţei medicale la autoritaţile administraţiei publice locale şi la 
Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care 
se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale 
si către Primăria Municipiului Bucuresti, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică si 
regimul juridic al acesteia, modificată si completată şi art.792, art.858-865, art.866, art.867-
868 din Codul Civil; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 , 
art.115 alin.1 lit.b şi art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova, a  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie ,,Amenajare clădire 
pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia-(P.T.+Ex) şi ,,Împrejmuire 
parţială teren (laturile de Nord, Est şi Sud)”,  situat în  municipiul Craiova, str. 
Sărarilor, nr.28,  identificate în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe 
bază de proces verbal de predare - primire, încheiat între părţi . 



  Art.3. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare – primire a bunurilor identificate la art.1 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 şi nr.311/2010 referitoare la darea în 
administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a resurselor 
materiale, umane şi financiare. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                     PT.SECRETAR, 
         Stelian BĂRĂGAN               Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 



Nr. 

crt.
Denumire

Valoare unitara 

(fara TVA)
Valoare cu TVA domeniu public/privat

1

CORP A ( Ac=494mp; Ad=2014mp; inaltime D+P+2 (3)) si 

copertina ( Ac=  74mp; Ad=74mp, parter) construcţii + 

montaj 

5.842.638,73 domeniul public

2

CORP B  ( Ac=491mp; Ad=2022mp; inaltime D+P+2 (3)) + 

articulatie A+B ( Ac= 100mp; Ad=395mp; inaltime D+P+2) 

construcţii + montaj

6.275.696,81 domeniul public

3

CORP C  ( Ac=491mp; Ad=2450mp; inaltime D+P+3 (4)) + 

articulatie B+C  ( Ac= 81mp; Ad=312mp; inaltime D+P+2) 

construcţii + montaj

7.278.014,93 domeniul public

4

CORP D ( Ac= 392mp; Ad=1874 mp; inaltime D+P+3 (4)) + 

articulatie C+D ( Ac= 94mp; Ad=381mp; inaltime D+P+2) 

construcţii + montaj

6.460.478,79 domeniul public

5 ALEI ŞI PLATFORME   construcţii+montaj, din care: 166.658,23

5,1 Parcări ( 174 mp) 28.415,27 domeniul public

5,2 Alei carosabile ( 247 mp) şi pietonale ( 600mp) 138.242,96 domeniul public

6  ÎMPREJMUIRE ( 175 m)  construcţii + montaj 61.994,56 domeniul public

7 REŢELE EXTERIOARE   construcţii+montaj, din care: 889.488,19

7,1

Reţea alimentare cu apă, distribuţie ( teava PEHD PE 80 

PN10 Dn 110mm = 100m; Dn 90mm = 10m; Dn 75mm = 

100m), cămine branşament (4 buc), branşament apă rece 

( teava PEHD PE 100 SDR17 PN 10 Dn 110 mm=54m), 

instalaţii hidraulice în cam.branşament ( contor apa rece 

Dn 65mm = 1 buc)

180.651,52 domeniul public

7,2

Reţea de distribuţie apă de incendiu (pentru hidranţi 

interiori - conducte PEHD PE80 PN10 Dn75 mm=170m), 

hidranţi exteriori ( supraterani 3 buc, subterani 3 buc), 

montaj echipamente de alimentare cu apă şi antiincendiu 

( montaj rezervor apa )

82.822,45 domeniul public

7,3

Reţea termoficare- alimentare cu agent termic şi 

distribuţie agent termic (teava preizolata din otel Dn80 = 

240m; Dn100mm = 168m), distribuţie ACM şi recirculare 

ACM ( teava din otel D 11/4'' = 126m; D11/2''=12m; D 

21/2'' = 126m; Dn 3'' = 12 m), racord termoficare primara( 

tv preizolata din otel Dn 100mm = 52m), cămine vane 

termoficare (2 buc) 

404.409,35 domeniul public

7,4

Racord canalizare corp A+B, C+D ( Camine 

vizitare/inspectie=12 buc; teava PVC SN 4: Dn 110 mm = 

46 m;  Dn160mm=15,5 m;Dn 200 mm=25m; tv. PVC R16 

Dn 330 = 14m; tv PE100 SDR17 Pn10 Dn 110 = 63m; Dn 

200 = 32 m;Dn 250mm=27,50m; 

186.572,40 domeniul public

7,5 Reţele electrice exterioare ( cablu CYABY = 279 m) 35.032,47 domeniul public

TOTAL 0,00 26.974.970,24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN

 BUNURI DIN INVENTARUL  DOMENIULUI PUBLIC REZULTATE IN URMA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „AMENAJARE 

CLADIRE PAVILION PENTRU SECTII AFERENTE SPITALULUI FILANTROPIA SI  IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN „ CE SE 

TRANSMIT IN ADMINISTRARE SPITALULUI MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 1 LA 

HOTARAREA 

NR.293/2017





ANEXA 2 LA HOTARAREA 

NR.293/2017

Nr. 

crt.
Denumire Valoare cu TVA domeniu public/privat

1 CORP A + copertina dotări 1.512.384,45 domeniul public

2 CORP B + articulatie A+B dotări 828.281,17 domeniul public

3 CORP C  + articulatie B+C  dotări 1.093.622,68 domeniul public

4 CORP D  + articulatie C+D  dotări 806.100,13 domeniul public

5
REŢELE EXTERIOARE   dotări, din 

care:
295.534,46

5,1

Reţea alimentare cu apă, 

distribuţie, cămine branşament, 

branşament apă rece, instalaţii 

hidraulice în cam.branşament

874,72 domeniul public

5,2

Reţea de distribuţie apă de 

incendiu (pentru hidranţi 

interiori), hidranţi exteriori, 

echipamente de alimentare cu 

apă şi antiincendiu

15.330,32 domeniul public

5,3 Racord canalizare corp A+B, C+D 45.431,48 domeniul public

5,4 Reţele electrice exterioare 233.897,94 domeniul public

TOTAL 4.535.922,90

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN

 BUNURI DIN INVENTARUL  DOMENIULUI PUBLIC REZULTATE IN URMA 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI „AMENAJARE CLADIRE PAVILION PENTRU SECTII 

AFERENTE SPITALULUI FILANTROPIA SI  IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN „ CE SE 

TRANSMIT IN ADMINISTRARE SPITALULUI MUNICIPAL FILANTROPIA
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