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                HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind predarea către S.C. GDV SUEZ Energy România S.A.,  a bunului 

„tronson reţea utilitară gaze naturale deviată, str.Alunului” 
 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 

    Având în vedere raportul nr.196587/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune predarea către S.C. GDV SUEZ Energy România S.A.,  a bunului „tronson 
reţea utilitară gaze naturale deviată, str.Alunului”;  

În conformitate cu prevederile art.190 lit.a din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, art.858,  art.874-875 din Cod Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi lit.d  coroborat cu alin.6 lit.a pct.14,  art.45 alin.3, 
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 predarea către S.C. GDV SUEZ Energy România S.A.,  a bunului 
„tronson reţea utilitară gaze naturale deviată, str.Alunului”, cu valoarea de 
100.585,58 lei, cu TVA. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-preluare a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. GDV SUEZ Energy 
România S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.196587/11.12.2015 
 
                                                 Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

Raport 
 
         Prin adresa nr. 194872/09.12.2015  Direcţia Investiţii,Achiziţii şi Licitaţii 

înainteză  documentele referitoare la terminarea lucrărilor la  obiectivul de investitii: 

”Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George Enescu si str. 

Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea izvoarelor costiere str. 

Paraului – tronsoanele: str. Deceneu si str. Bariera Vâlcii  şi preluarea izvoarelor 

costiere str. Paraului ”  la  valoarea declarata a investitiei de 3.761.132,24 lei . 
În cadrul acestei investitiei a fost necesară execuia lucrarilor de ”deviere retea 

utilitara  gaze naturale” pe str. Alunului” cu valoare de 100.585,58 lei, drept pentru care 
s-a solicitat diminuarea  investitiei declarata in procesul verbal la terminarea lucrărilor  
mai sus mentionat cu aceasta valoare şi transmiterea către operatorul de gaze naturale 
conform prevederilor legale.Lucrările de deviere a reţelei de utilizare gaze au fost 
specificate în D.T.A.C.care au stat la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. 
1228/2014.Modificarea traseului conductei de distribuţie gaze naturale, presiune redusă, 
montată îngropat pe str.Alunului din Craiova,s-a executat exclusiv pe cheltuiala 
executantului lucrării, care a obţinut toate avizele şi acordurile necesare.Soluţia agreată 
de SC Distrigaz Sud Reţele SRL-Punct de lucru Craiova  (în concordanţă cu condiţiile 
din teren)fiind proiectare şi executate a două fire de conductă-de o parte şi de alta a 
canalului casetat,din PE 100,Dn 90mm şi branşamentele aferente , cu condiţia ca lucrarea 
executată să intre în patrimoniul G.D.F.SUEZ Energy Romania S.A (GSER),pe bază de 
Protocol de predare -preluare încheiat între părţi. 

În raport de solicitare se fac următoarele precizări: 
-tronsonul conductei de gaze deviată de pe str.Alunului are următoarele  

caracteristici:Dn=90mm,lungimea 2,6m,lungime 452mp,valoare 100585,58 lei cu TVA. 
- SC Distrigaz Sud Reţele  SRL (DGSR) este concesionarul serviciului de distribuţie 

a  gazelor naturale în municipiul Craiova şi deţine licenţă de distribuţie în acest sens. 
-Operatorul DGSR este o filială integral deţinută de S.C. G.D.F.SUEZ Energy 

Romania  S.A(GSER) rezultată din reorganizarea acestei societăţi.În baza relaţiilor 
contractuale dintre  DGSR şi GSER activele activităţii de distribuţie desfăşurate de   
DGSR se află în patrimoniul GSER. 

-conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale  nr. 123/2012, art. 190 litera 
a)”Pentru protecţia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice 

terţilor: a) să realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a obiectivelor de 

gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care 



sunt amplasate acestea să se execute o construcţie, solicitantul va suporta toate 

cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor 

referitoare la proiectarea şi execuţia lucrărilor în sectorul gazelor naturale şi sub 

condiţia cedării în patrimoniu operatorului a bunului rezultat;” 
- obţinerea avizului referitor la devierea reţelei de distribuţie gaze naturale de pe 

str.Alunului, Craiova a fost dat   cu condiţia ca lucrarea executată să intre în 
patrimoniul G.D.F.SUEZ Energy Romania S.A (GSER),pe bază de Protocol de 
predare -preluare încheiat între părţi , sens în care,după finalizarea lucrărilor, prin 
adresa nr.150/2015 Departamentul Inginerie Reţea -Punct de lucru Craiova  adresează 
solicitarea privind semnarea  protocolului de predare,în conformitate cu prevederile Legii 
nr.123/2012 -Legea energiei electrice şi a gazelor naturale.   

   Potrivit art 16 alin 4 din Legea nr.  nr. 123/2012 „Exercitarea drepturilor de uz şi 
servitute  asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de 
capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora”. 

   De asemenea  conf art. 10  din Legea nr. 215/2001  republicată privind  
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare „Autoritatile 
administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, 
precum si de bunurile proprietate publica sau  privata ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale şi  art 124 ,, 
Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, 
bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, 
persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de 
utilitate publica ori serviciilor publice. 

     Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor  art. 190 litera a) din Legea 
energiei electrice si a gazelor naturale  nr. 123/2012,cu modificările şi completările 
ulterioare, art.858,  art 874 – 875 din Noul Cod Civil   şi în temeiul art.10 art. 36 alin.2 
lit. c) şi lit d  coroborat cu alin. 6, lit. a, pct 14  art. 124 din Legea nr. 215/2001, 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

  1.Predarea către  S.C. GDV SUEZ Energy România S.A. a bunului cu denumirea 
,,tronson reţea utilitară gaze naturale deviată str.Alunului”şi cu valoarea de   100.585,58 
lei cu TVA. 

  2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare 
-preluare  încheiat între părţi  prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 
 

 
 
 
 
 
Director Executiv 

              cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                               
                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                          Cons.Silvia 
Nănău 
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