
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                     

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY 

ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 
          Având în vedere raportul nr.124962/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni; 
 În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.124 şi 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către  S.C. 

GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1 mp., situat în zona str.Câmpia 
Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amplasării instalaţiei de protecţie 
catodică împotriva coroziunii conductelor metalice îngropate aferente reţelei de 
alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces-verbal încheiat în termen de 30 zile de la adotarea prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară şi S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,      AVIZAT, 
             PRIMAR,       PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu                              
Nr. 124962 / 20.08.2015        

                                                                                                     Se aprobă,                                                                              
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                  
  
 

RAPORT 
 Prin adresa înregistrată cu nr. 113345/2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA 

S.A. solicită, în conformitate cu Legea nr. 123/2012, acordarea în folosinţă, pe o durată de 15 
ani, a terenului situat în municipiul Craiova, astfel: 

- teren în suprafaţă de 1mp, situat în Craiova, strada Câmpia Islaz la intersecţia cu str. 
Călugăreni, identificat în planşa nr. 03B „Plan de amplasament Cabină Staţie 
Protecţie Catodică SPC – str. Câmpia Islaz int. Str. Călugăreni din Municipiul 
Craiova” ce face parte din proiectul nr. 01/2015 „Instalaţie de protecţie catodică cu 
injecţie de curent pentru conductele metalice de distribuţie gaze naturale şi 
branşament electric al acesteia”. 

Acest teren este necesar pentru realizarea Instalaţiei de protecţie catodică pentru 
conducte metalice de distribuţie a gazelor naturale – SPC strada Câmpia Islaz, în vederea 
realizării protecţiei împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate ce se va realiza 
conform prevederilor Normativului 114–76 şi STAS 7335-12/1998.  

Instalarea sistemelor de protecţie catodică(SPC) este necesară şi obligatorie pentru 
asigurarea furnizării gazelor naturale în condiţii de siguranţă. Staţiile de protecţie catodică sunt 
obiective de utilitate publică. 

Realizarea acestei staţiei de protecţie anticorozive este necesară pentru asigurarea 
siguranţei în funcţionare a reţelei de alimentare cu gaze naturale a municipiului Craiova, 
conform reglementărilor europene devenite obligatorii în România, ca urmare a adoptării SR 
EN 12954. 

Proiectul de reabilitare a instalaţiei de protecţie catodică pentru conducte de distribuţie 
gaze naturale a fost întocmit de către SC Trans Electronic Prod SRL cu nr. 01/2015 – Faza 
DTCU, fiind întocmit şi memoriul tehnic al acestei instalaţii de protecţie catodică, în care sunt 
explicate toate condiţiile de realizare a protecţiei catodice prin amplasarea unei SPC.  

Toate costurile necesare pentru realizarea investiţiei pentru amplasarea SPC, racordarea 
la reţeaua de alimentare cu energie electrică, consumul de energie necesar funcţionării SPC vor 
fi suportate de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. 

Pentru realizarea instalaţiei de protecţie catodică cu injecţie de curent pentru conductele 
de distribuţie gaze naturale, localizată în Craiova str. Câmpia Islaz intersecţie cu str. 
Călugăreni, Primăria Municipiului Craiova a eliberat certificatul de urbanism nr. 
594/21.04.2015, prin care se precizează că acest teren în suprafaţă de 1mp este încadrat într-un 
teren de 100mp, cu folosinţa actuală de căi carosabile, cu destinaţia după PUG de căi 
carosabile şi pietonale. 

Serviciul public privind distribuţia gazelor naturale se efectuează ca urmare a 
contractului de concesiune nr. 120/18.02.2005 încheiat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, 



 

iar zona delimitată pentru distribuţia gazelor naturale este prevăzută în Ordinul Ministrului 
Economiei şi Comerţului nr. 747/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1.195 bis/14.XII 2004. 

Precizăm că pentru Municipiul Craiova (cu toate cartierele sale) este în vigoare 
contractul de concesiune nr. 120/18.02.2005 încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului 
şi S.C. Distrigaz Sud S.A. Acest contract a fost modificat prin actul adiţional nr. 4/2008 în care 
se precizează că S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. preia toate drepturile şi obligaţiile stabilite în 
sarcina S.C. Distrigaz Sud S.A. în calitate de concesionar în contractul de concesiune a 
serviciului public privind distribuţia gazelor naturale nr. 120/18.02.2005 şi va executa 
prevederile contractului de concesiune a serviciului public privind distribuţia gazelor naturale 
nr. 120/18.02.2005. 

În urma întrunirii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. „Distrigaz Sud” 
S.A. din data de 27.03.2009 a fost adoptată Hotărârea nr. 3/4/27.03.2009 prin care s-a aprobat 
modificarea denumiri  societăţii din S.C. Distrigaz Sud S.A. în S.C. GDF SUEZ Energy 
România S.A. 

Prin H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe la clasificaţia 1.9.3. Conducte, branşamente şi 
instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, durata normală de funcţionare este cuprinsă 
între 12-18 ani. Având în vedere că instalaţia de gaze de joasă presiune din zona str. Câmpia 
Islaz, va fi retehnologizată prin montarea instalaţiei de protecţie catodică, urmează ca perioada 
de funcţionare a acestei reţele de gaze să fie de 15 ani, aşa cum se precizează în adresa GDF 
SUEZ înresistrată cu nr. 113345/2015. 

Conform art. 138 alin. 2 lit. d din Legea nr. 123/2012, operatorul de distribuţie a gazelor 
naturale are dreptul să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală 
ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor 
de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii.  

Potrivit art. 124 din Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, 
”Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri 
mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală sau judeţeană, după caz, persoanelor 
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori 
servicii publice”  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 138 alin. 2 lit. d din Legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi în temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, art. 46, alin. 2 
indice 1, şi art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem  spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova: 

- atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 15 ani, către S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., în scopul amplasării instalaţiei de protecţie catodică 
împotriva coroziunii conductelor metalice îngropate aferente reţelei de alimentare cu 
gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Câmpia Islaz 
intersecţie cu str. Călugăreni, a terenului în suprafaţă de 1mp, ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, teren identificat conform Anexei la prezentul raport; 

- predarea primirea terenului  prevăzut la punctul 1 se va face pe baza de proces 
verbal încheiat în termen de 30zile de la adoptarea hotărârii. 

 
 
   Director executiv,                                                                                     Întocmit, 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                         cons. Stelian Marta 
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