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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
  
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova şi scoaterea din funcţiune în vederea casării şi desfiinţării integrale a 

unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.210201/2019, raportul nr.211715/2019 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.212124/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  
prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
şi scoaterea din funcţiune în vederea casării şi desfiinţării integrale a unor clădiri situate în 
municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66;      

În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului 
nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare 
a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-
teritorialei; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi 
art.361 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniului privat al municipiului Craiova, 

a bunurilor cu numerele de inventar 12013101 – “Loc Str Drumul Apelor nr 66 mod 1 
camera 1” şi respectiv 12013123 – “Loc Str Drumul Apelor nr 66 modul 3 camera 3”, 
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării/desfiinţării integrale. 

                Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu numărul de inventar 11000120 – „Achiziţie spaţiu loc 
Drumul Apelor”, în vederea casării şi demolării/desfiinţării integrale.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2019 prin completare cu bunurile 
identificate la art.2 din prezenta hotărâre, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul privat al municipiului Craiova şi Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.149/1999 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.      

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
   
 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
              AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.210201/03.12.2019     
 
 
 
                Se aprobă, 
                                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                                           Mihail Genoiu  

 

 
                                                     

                                                                                       Avizat, 
                                                                                                                           VICEPRIMAR,                                                              

                                                                    Adrian Cosman 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea desfiinţării 

integrale a unor bunuri situate în Drumul Apelor Nr. 66 
 

 
 În Municipiul Craiova, în locaţia din Drumul Apelor nr.66, există trei clădiri care aparţin 
domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, fac obiectul raportului de expertiză 
76897/2019, au avut altă destinaţie decât aceea de locuinţă (fosta cabină de arest, punct de control, 
magazie) şi pentru care este necesară scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea, întrucât potrivit 
raportului de expertiză, prezintă risc de prăbuşire, având capacitate precară de rezistență și 

deformabilitate laterală la acțiuni seismice. 
 Totodată, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova au 
mai fost identificate două bunuri situate pe acelaşi amplasament, care nu au făcut obiectul HCL nr. 
268/2019 şi pentru care - potrivit aceluiaşi raport -  se impune de asemenea scoaterea din funcţiune 
şi desfiinţarea, în vederea eliberării integrale a amplasamentului din Drumul Apelor nr. 66. 
 Concluzionand, imobilul din Drumul Apelor nr.66, este impropriu destinației sale actuale, 
iar menţinerea în starea actuală poate avea consecințe nedorite, având în vedere iminența producerii 
unei prăbușiri a construcțiilor.    
 Ținând cont de necesitatea luării măsurilor propuse de expertul tehnic, se impune  eliberarea 
integrală a amplasamentului, fapt ce impune scoaterea din funcţiune în vederea desfiinţării a unui 
bun agregat compus din 3 clădiri, aflat în domeniul privat al Municipiului Craiova şi trecerea a două 
bunuri din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi desființării/demolării integrale. 
 În acest sens, în conformitate cu  prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 
                                                                                       

                          
          PT.  DIRECTOR EXECUTIV,  
                           Doina Miliana Pîrvu                               
                                    
                                                                            



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.211715/04.12.2019     
                Se aprobă, 
                                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                                           Mihail Genoiu  
 
                                                     
                                                                                       Avizat, 
                                                                                                                           VICEPRIMAR,                                                              
                                                                    Adrian Cosman 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul privat al 

Municipiului Craiova şi scoaterea din funcţiune în vederea casării şi desfiinţării 
integrale a unor clădiri situate în Craiova, Drumul Apelor Nr. 66 

 
 

 În Municipiul Craiova, în locaţia din Drumul Apelor nr.66, există 15 corpuri de 
clădire din care 12 module compartimentate cu destinaţia de locuinţe (M1-
M11,M1A) aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale şi trei 
clădiri care aparţin domeniului privat al acesteia (fosta cabină de arest, punct de 
control, magazie), toate provenind dintr-o unitate militară desfiinţată inainte de anul 
1989. 
 Urmare sesizărilor titularilor contractelor de închiriere şi a constatărilor 
reprezentanţilor autorităţii locale, Comisia Socială a hotărât în ședința din data de 
08.05.2018, efectuarea expertizării tehnice a imobilului proprietatea publică a 
municipiului Craiova situat în Drumul Apelor nr.66, prin care să se determine starea 

tehnică a structurii de rezistență a clădirii, încadrarea construcției în clasa de risc 

seimic, precum și măsurile ce se recomandă a fi luate. 
 Astfel, în data de 22.04.2019, Direcția Patrimoniu a înaintat Serviciului 
Administrare Locuințe, rapoartele de expertiză tehnică de rezistență și stabilitate 
pentru imobilele din Drumul Apelor nr.66, ce aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova. 
 Rapoartele de expertiză tehnică evidențiază activitatea desfășurată pentru 
evaluarea clădirii, rezultatele examinării și studiile efectuate în vederea evaluării, 
propunerile de intervenții, precum și concluziile referitoare la starea tehnică a 
imobilelor și recomandările propuse. 
 În acest sens, sunt prezentate următoarele date privind starea fizică a 
construcțiilor: 

− degradarea zidăriilor prin: ascensiunea capilară a apei (igrasie), efecte de 
îngheț-dezgheț, degradarea mortarului; 

− pereții de zidărie, la interior și exterior, prezintă deteriorări majore, cauzate 
de infiltrațiile masive prin capilaritate, infiltrațiile provenite din acoperiș 
datorită stării avansate de degradare a acestuia; 

− în pereții portanți exteriori s-au identificat amprentele unor fisuri verticale 
din tasare, fisuri sau dislocări înclinate din tasare cu alunecare, dislocări ale 
elementelor de zidărie;  



− zidăria nu mai prezintă continuitate, s-au realizat desfaceri ale zidăriei, 
crearea de goluri noi, umplerea unor goluri existente cu diferite materiale 
(zidărie de BCA, blocuri de piatră); 

− centurile perimetrale prezintă zone cu beton exfoliat, armătură corodată; 

− tencuieli desprinse aproape în totalitate de pe fațade și în zona soclurilor 
datorită elementelor de preluare a apelor pluviale lipsă sau deteriorate; 

− platformele betonate exterioare prezintă fisuri și deplasări, zone în care 
pătrunderea apei din precipitații este facilă; 

− tencuielile interioare sunt compromise în totalitate, necesitând reparații 
capitale; tencuielile exterioare sunt deteriorate prezentând desprinderi de pe 
suport; 

− infiltrațiile de apă prin învelitoare au produs și produc în continuare 
degradarea planșeului de peste parter, planșeul prezintă zone cu acoperirea 
de beton exfoliată, armătură corodată și chiar în unele zone s-a redus 
semnificativ secțiunea acesteia; 

− pardoselile interioare se prezintă în stare avansată de uzură, prezintă 
umflături, desprinderi; 

− crăpături străpunse, fisuri, zone cu tencuială desprinsă și parțial căzută; 

− crăpături verticale continue ce pornesc din colțurile golurilor ferestrelor și 
se închid la partea superioară. 

 Urmare a constatărilor, evaluărilor făcute, expertul tehnic atestat Ramiro 
Sofronie, propune, prin rapoartele de expertiză tehnică întocmite individual pentru 
modulele M1-M11 și respectiv modul A1, corp C13, corp C14, corp C15, 
desființarea/demolarea integrală a tuturor clădirilor ținând seama de capacitatea 

precară de rezistență și deformabilitate laterală la acțiuni seismice. 

 Concluzionand, imobilul din Drumul Apelor nr.66, este impropriu destinației 
sale  actuale, iar utilizarea în continuare a acestuia poate avea consecințe nedorite, 
având în vedere iminența producerii unei prăbușiri a construcțiilor.    
 Ținând cont de necesitatea luării de urgență a măsurii propuse de expertul 
tehnic, prin HCL nr. 268/2019, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
trecerea a 88 de bunuri cu destinaţia de locuinţă aparţinând modulelor M1 – M11 și 
respectiv a modulului M1A situate în Drumul Apelor nr.66, din domeniul public al 
municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea 

desființării/demolării integrale a tuturor clădirilor situate la această adresă. 

 Aceeaşi măsură se impune şi pentru construcţiile corp C13, corp C14, corp 
C15, clădiri care aparţin domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale – fiind 
agregate în bunul cu numărul de inventar 11000120 – „Achiziţie spaţiu loc Drumul 
Apelor”, care fac de asemenea obiectul raportului de expertiză 76897/2019, au avut 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă (fosta cabină de arest, punct de control, 
magazie) şi pentru care este necesară scoaterea din funcţiune, casarea şi desfiinţarea, 
întrucât potrivit raportului, prezintă risc de prăbuşire, având capacitate precară de 

rezistență și deformabilitate laterală la acțiuni seismice. 
 Totodată, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Craiova au mai fost identificate două bunuri situate pe acelaşi amplasament 
(12013101 – “Loc Str Drumul Apelor nr 66 mod 1 camera 1” şi respectiv 12013123 – 
“Loc Str Drumul Apelor nr 66 modul 3 camera 3”), cuprinse în raportul de expertiză 



dar care nu au făcut obiectul HCL nr. 268/2019 şi pentru care - potrivit aceluiaşi 
raport -  se impune deopotrivă scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea, în vederea 
eliberării integrale a amplasamentului din Drumul Apelor nr. 66. 
 Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei 

unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care prin natura lor sau prin 
declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul 
dintre modurile prevăzute de lege. 
 Potrivit O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
al statului și al unităților administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc 
domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu 
durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menținere în 
funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se casează sau se valorifică, după 
caz; pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, activele corporale vor fi trecute 
în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 
 Potrivit art.361 alin (2) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al unității 

administrativ-teritoriale se face prin hotarare a consiliului local. 

 Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art.20 din Hotararea 
Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale art.136 alin. (1) 
şi art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul 

privat al Municipiului Craiova, a bunurilor cu numerele de inventar 12013101 – 

“Loc Str Drumul Apelor nr 66 mod 1 camera 1” şi respectiv 12013123 – “Loc 

Str Drumul Apelor nr 66 modul 3 camera 3”, în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și demolării/defiinţării integrale; 

2. Scoaterea din funcțiune în vederea casării şi demolării/desfiinţării 

integrale a bunului cu numărul de inventar 11000120 – „Achiziţie spaţiu loc 

Drumul Apelor”, bun care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova; 

3. Modificarea pe cale de consecinţă a Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.268/2019 în sensul completării cu bunurile 

prevăzute la punctul 2 în prezentul raport, a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova şi a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 

inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova 

aprobat prin H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului 

Dolj, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Dolj, 

modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008, precum şi derularea de către 



Direcţia Patrimoniu a procedurilor legale prin intermediul Consiliului Judeţean 

Dolj pentru modificarea corespunzătoare a  H.G. nr. 141/2008. 

 
 
          Pt. DIRECTOR EXECUTIV,        Întocmit,           
                 Doina Miliana Pirvu                                               Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                Insp. Sorin Georgescu 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 212124/ 05.12.2019 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 Avand in vedere: 

 

− Referatul de aprobare nr. 210201/03.12.2019 al Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 211715/04.12.2019 al Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuinţei nr. 114/1996; 

− O.G. 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; 

− HCL nr. 147/1999; 

− HCL nr. 522/2007; 

− HCL nr. 268/2019; 

− Codul Civil; 

− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

Propunerea privind trecerea din inventarul domeniului public al Municipiului 

Craiova in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova, scoaterea din funcţiune 

în vederea casării şi desfiinţării integrale a unor clădiri situate în Drumul Apelor Nr. 66. 

 

  Director Executiv,      Întocmit, 
   Ovidiu Mischianu              consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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