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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
  
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Baracă metalică 

punctul termic nr.03 Brazda lui Novac” 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.04.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.54136/2020, raportul nr.55899/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.57688/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public, 
în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”;      

   În conformitate cu prevederile 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 administativ teritoriale, 
aprobată prin Legea nr.246/2001 şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

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

în vederea scoaterii din funcţiune, casarii şi demolarii, a  bunului „Baracă metalică 
punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”. 

                Art.2. 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 aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Termo 
Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova.                                  
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                Art.3. Se mandatează administratorul special al S.C.Termo Craiova S.R.L. să îndeplinească 

formalităţile legale de scoaterea din funcţiune, valorificare sau casare a bunului 
identificat la art.1. 

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi S.C.Termo 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
              AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.  54136/27.03.2020                                                                        
 
                                                                                                                             Se aprobă, 
                                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 

 
          Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

           privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  
 a  bunului Baraca metalica PT3 Brazda lui Novac 

 
 
 
           Având în vedere solicitarea nr. 2298/04.03.2020 înaintată  de Termocraiova SRL şi 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 41533/2020 prin care solicită 
dezafectarea şi casarea bunului cu denumirea Baraca Metalică PT3 Brazda lui Novac, ca are un 
aspect insalubru şi o avansată stare de degradare este necesară trecerea din public în privat . 
        Această baracă metalică se regăseşte în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
170/2012 , prin care s-a aprobat Contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică şi 
privată a Municipiului Craiova către SC Termo Craiova SRL. 
        Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile prevederile art. 129, 
alin.2, lit. c, art. 129, alin 14, art. 139, alin.3, lit.g,  art. 196, alin. 1, lit. a , din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ  propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu a unui  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Craiova  a bunului Baraca metalica PT3 Brazda lui Novac 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
    
 
 
 

                                           Director executiv, 
                                            Cristian Ionuţ GÂLEA 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 55899/02.04.2020 
                          SE APROBĂ, 
                                                                                                           PRIMAR       
                                                                    Mihail Genoiu                                                                                                            
       
 
 
 
          RAPORT 

 pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova 
a proiectului de hotărâre privind trecerea din  

domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  
 a bunului Baraca metalica PT3 Brazda lui Novac 

 
 

 Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile  art. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, 
art. 196, alin.1, lit. a, art. 291, art. 3, alin. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  se 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui „Proiect de hotărâre 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  a bunului Baraca 
metalica PT3 Brazda lui Novac” în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al 
municipiului Craiova. 

Prin adresa cu nr. 2298/2020 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 41533/2020 
,Terno Craiova SRL , a solicitat  dazafectarea - casarea bunului Baraca Metalica PT3 Brazda lui Novac 
, aflată în inventarul domeniului public  

Baraca metalica PT3 Brazda lui Novac aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
conform Hotărârii Consiliului Local 147/1999 privind aprobarea însuşirii inventarului, întocmit de 
comisia specială constituită potrivit Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiova nr. 130/1999 , 
privind bunurile ce  alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, anexa nr.4 la normele tehnice 
d) Sisteme de alimentare cu energie termică , cu terenurile aferente, poziţia 1 modificată si completată 
prin Hotărârea Consiliului Local 173/2001  privind modificarea hotărârii nr. 147/1999 privind 
inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, anexa nr.4 la normele 
tehnice d) Sisteme de alimentare cu energie termică , cu terenurile aferente, poziţia 1 , inventar atestat 
prin Hotărârea de Guvern nr. 965/2002, anexa nr. 2 la normele tehnice , poziţia 4057 , hotărâre 
modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 141/2008, anexa nr. 2 la normele tehnice , 
poziţia 3358 „Baraca metalica punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac”  

Bunul cu denumirea „Baraca metalica punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac” este înregistrată 
în evidenta contabila cu nr. de inventar 12002841 cu valoarea de inventar 2987,96lei, fiind dat în 
concesiune prin HCL nr. 170/2012 privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova , anexa nr.2 , pozitia 7. 

 În conformitate cu   Art. 108 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau 
judeţean, după caz, să fie: “date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate, concesionate, închiriate,  date în 
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică,  valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege”. 
 



 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 108,  art. 129, alin.2, lit. c, art. 129, 
alin 14, art. 139, alin.3, lit.g,  art. 196, alin. 1, lit. a , din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ , al 
Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 
cu modificările şi completările ulterioare  şi ale 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 administativ teritoriale, aprobată prin Legea 
nr.246/2001 propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova  în domeniul privat al 
Municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării a bunului „Baraca 
metalica punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac” ; 
 2. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj , precum si al 
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Dolj modificata si completata prin Hotărârea 
Guvernului nr.141/2008, a HCL nr. 170/2012 privind aprobarea contractului de concesiune 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având 
ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova , a H.C.L.nr. 
522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat,. 
 3. Mandatarea Administratorului Special al TERMO CRAIOVA S.R.L.  să îndeplinească 
formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunului prevăzut la 
punctul  1.  
  
 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   Întocmit,                              
                Cristian Ionuţ Gâlea                                                            Insp.Cosmin Popescu              
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