
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de 
Apă Oltenia S.A.,  a terenului situa în municipiului Craiova, str.Popoveni, nr.3E 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

Având în vedere raportul nr.27375/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2012 
referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de Apă “Oltenia” S.A. a 
unor terenuri care aparţin municipiului Craiova;  

Având în vedere prevederile art.874, alin.1 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.120/2012, în sensul prelungirii duratei atribuirii în folosinţă gratuită, 
până la data de 30.06.2016, către S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., a 
terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
2686 mp., cu nr. cadastral 209779, înscris în Cartea Funciară 209779, situat în 
str.Popoveni, nr.3E, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, până la data de 30.06.2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.Compania de Apă 
“Oltenia” 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. 27375/ 15.02.2016        

 
 
                                                                                                     Se aprobă,                                                                             
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 

                                                
RAPORT 

 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 27938/2016 

Compania de Apă Oltenia S.A. solicită aprobarea prelungirii duratei de atribuire în 
folosinţă gratuită, până la data de 30.06.2016, a terenului ce aparţine domeniului public 
al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 2686mp, înscris în cartea funciară nr. 209779, 
cu nr. cadastral 209779, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 3E, acest teren fiind necesar 
pentru continuarea lucrărilor aferente contractului CL1.  

 Precizăm că prin hotărârea nr. 120/20.09.2012, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren, pe o durată de 3 ani, în 
vederea organizării de şantier pentru lucrările din contractul „Extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”. 

 Ca urmare a prevederilor art. 1 din HCL nr. 120/20.09.2012 a fost încheiat 
Procesul Verbal de Predare a Amplasamentelor pentru Organizarea de Şantier, pentru 
contractul de lucrări CL 1(nr. 14939/24.2012) „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”, ce a fost încheiat între: 

- Compania de Apă Oltenia S.A. – în calitate de beneficiar 
- Asocierea TMUCB S.A. – MITLIV EXIM S.R.L. – în calitate de antreprenor 
- Asocierea EPTISA România S.R.L. – EPTISA Servicios de Inginieria SRL – în 

calitate de consultant de supervizare. 
Potrivit art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 

cu modificările şi completăriele ulterioare “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da 
în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau 
privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.” 

Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 2686mp, înscris în cartea funciară nr. 209779, cu 
nr. cadastral 209779, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 3E, este reglementată în Codul 
Civil al României la art. 874 – (1) “Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate 
publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate 
publică.” 

Având în vedere prevederile  art. 874 – (1) din Codul Civil şi în temeiul art. 36 
alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 4 lit. e, art. 36 alin 6 lit. a-14, 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: 

1) Modificarea art. 1 din HCL. Nr. 120/20.09.2012 privitoare la: 



a) prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită, până la data de 30.06.2016, către 
Compania de Apă S.A. a terenului ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 2686mp, înscris în cartea funciară nr. 
209779, cu nr. cadastral 209779, situat în Craiova, str. Popoveni, nr. 3E, teren 
prevăzut în Anexa. 

2) Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire a terenului, în sensul prelungirii atribuirii în 
folosinţă gratuită, pânăla data de 3006.2016, a terenului prevăzut la pct. 1-a) 

 
 
 
 
 
Director Executiv,                                                                   Întocmit, 

        Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                       cons. Stelian Marta 
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