
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A. 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.2184/2021, raportul nr.2318/2021 al Direcţiei 
Patrimoniu și raportul de avizare nr.4906/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune  modificarea anexei nr.8 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

 În conformitate cu prevederile art.554 şi art.863 din Codul Civil, prevederile 
art.286 alin.4 și art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată şi completată; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată şi completată; 

 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

               Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
      



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 2184/06.01.2027                                                                             

                                                                                                                           
      Referat de aprobare 

 
 al proiectului de hotărâre privind modificarea  anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 531/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor 

concesionate către  SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA 
 

 Prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Craiova cu nr.159976/2020, 172415/2020, 
176694/2020, Compania de Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – 
magazie C23, cu suprafaţa de 323mp, situată în Craiova, str. Brestei, nr. 133, clădire ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 98/24.02.2011,  din administrarea  R.A.A.D.P.F.L. Craiova în concesiunea  Companiei de 
Apă „ OLTENIA” SA. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 176694/2020, Compania de 
Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Ateliere C10, cu suprafaţa 
de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) clădire ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010,  
din concesiunea   SC SALUBRITATE SA,   în concesiunea  Companiei de Apă „ OLTENIA” SA. 
        Prin adresa  înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.180958/2020,SC SALUBRITATE 
SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a Magaziei C3 cu suprafaţa de 52mp şi a 
Magaziei  C4 cu suprafaţa de 105mp, situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), ce aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
197/27.05.2010 şi transmiterea în concesiune către Compani de Apă „ OLTENIA” SA.  
 Aceste construcţii solicitate sunt necesare Companiei de Apă „ OLTENIA” SA. deoarece 
aceasta are în implementare proiecte pe fonduri europene pentru lucrări dar şi pentru achiziţie de 
utilaje şi echipamente care necesită spaţii de depozitare şi păstrare în condiţii de maximă siguranţă.  

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
 considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei 
hotărâri privind  modificarea  anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
531/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor concesionate către  SC 
COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA prin complatarea acesteia cu bunurile : magazie C23, cu 
suprafaţa de 323mp din str. Brestei, nr. 133, a Atelierului C10, cu suprafaţa de 359mp, a Magaziei C3 
cu suprafaţa de 52mp şi a  Magaziei  C4 cu suprafaţa de 105mp,  situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 
48(54), 
           Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
                                                                            PRIMAR, 
                                                                      Lia-Olguţa Vasilescu 

 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                            Șef Serviciu,                 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.2318/07.01.2021                                                                             
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      
                                              RAPORT 

 privind modificarea  anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
531/2018 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Craiova 

             
 Prin referatul de aprobare nr. 2184/06.01.2020 al raportului iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile Titlului I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare se propune 
elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui  proiect de hotărâre privind 
modificarea  anexei nr. 8 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor 
concesionate către  SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018, prin complatarea acesteia cu bunurile : magazie C23, cu 
suprafaţa de 323mp din str. Brestei, nr. 133, a Atelierului C10, cu suprafaţa de 359mp, a Magaziei 
C3 cu suprafaţa de 52mp şi a  Magaziei  C4 cu suprafaţa de 105mp,  situate în Craiova, str. Fluturi, 
nr. 48(54), în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 Prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Craiova cu nr.159976/2020 şi nr. 
172415/2020,  Compania de Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii 
– magazie C23, cu suprafaţa de 323mp, situată în Craiova, str. Brestei, nr. 133, clădire ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 98/24.02.2011,  din administrarea  R.A.A.D.P.F.L. Craiova în concesiunea  Companiei de 
Apă „ OLTENIA” SA. 
 Magazia C23, cu suprafaţa de 323mp din acte şi 318 din măsurători , situată în Craiova, str. 
Brestei, nr. 133, aparţine domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  
12008549 şi valoarea de inventar de 75.093,95 lei identificată cu numărul cadastral 210155 – C23, 
Carte Funciară nr. 210155 a Municpiului Craiova, fiind transmisă în administrare către   Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului  Public şi Fondului  Locativ Craiova prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 98/24.02.2011, anexa nr. 2, poziţia 22. 
 Facem precizarea că dreptul de administrare asupra terenului pe care se află edificată 
construcţia  Magazie C23 este intabulat în favoarea Companiei de Apă OLTENIA conform Extrasului  
de Carte Funciară pentru Informare nr. 210155. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 176694/2020, Compania de 
Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Ateliere C10, cu suprafaţa 
de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) clădire ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
197/27.05.2010,  din concesiunea   SC SALUBRITATE SA,   în concesiunea  Companiei de Apă „ 
OLTENIA” SA. 
 Ateliere C10, cu suprafaţa de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008353 şi valoarea de 
inventar de 52.241,60 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C9, Carte Funciară nr. 204619 a 
Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 2. 
 Prin adresa  înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.180958/2020, SC 
SALUBRITATE SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a clădiri C3 cu suprafaţa de 
52mp şi a clăditii  C4 cu suprafaţa de 105mp, situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 197/27.05.2010 şi transmiterea în concesiune către Compani de Apă „ OLTENIA” SA. 
 Clădirea  Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008346 şi valoarea 



de inventar de 8.077,22 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C3, Carte Funciară nr. 204619 
a Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 6. 
 Clădirea  Magazie C4 cu suprafaţa de 105mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008348 şi valoarea 
de inventar de 10.873,39 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C4, Carte Funciară nr. 204619 
a Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 7. 
 Aceste construcţii sunt solicitate de către Compania de Apă „ OLTENIA” SA.deoarece sunt 
situate în incinta deţinută de catre aceasta şi sunt  intabulate în favoarea conform Extrasului  de Carte 
Funciară pentru Informare nr. 210155 şi sunt  necesare   deoarece are în implementare proiecte pe 
fonduri europene pentru lucrări dar şi pentru achiziţie de utilaje şi echipamente care necesită spaţii de 
depozitare şi păstrare în condiţii de maximă siguranţă. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 531/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova la art. 3 a fost aprobată modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor concesionate către SC Compania de Apă „Oltenia” SA conform anexei nr.8 
„Bunuri proprietatea Municipiului Craiova transmise în concesiune Companiei de Apă Oltenia” , prin 
urmare este necesară completarea inventarului Companiei de Apă Oltenia cu bunurile identificate 
mai sus. 

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – 
Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
       Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, art. 129  alin. 
2, lit. c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din 
OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
 1. Modificarea prin  completare  a anexei nr. 8 „Bunuri proprietatea Municipiului Craiova 
transmise în concesiune Companiei de Apă Oltenia”aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 531/2018  privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova  cu bunurile:  
    -  „Magazie C23”, cu suprafaţa de 323mp din acte şi 318mp din măsurători, situat în Craiova, str. 
Brestei, nr. 133,  identificat cu numărul cadastral 210155 – C23, Carte Funciară nr. 210155a 
Municipiului Craiova ; 
    -  „Atelier C10”, cu suprafaţa de 359mp, situat  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)  identificat cu 
numărul cadastral 204619 – C10, Carte Funciară nr. 204619 a Municipiului Craiova; 
    -  „Magazie C3” cu suprafaţa de 52mp,situată  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)  identificată cu 
numărul cadastral 204619 – C3, Carte Funciară nr. 204619a Municipiului Craiova ; 
     - „Magazie C4” cu suprafaţa de 105mp, situată  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)   identificată cu 
numărul cadastral 204619 – C4, Carte Funciară nr. 204619, a Municipiului Craiova. 
            Bunuri identificate în anexă la prezentul raport 
 2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova,  
nr. 531/2018.    
 
             Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 
                                                                        Întocmit,     



Sheet1

NR. 

CRT
DENUMIRE BUN SUPRAFATA NUMAR DE INVENTAR

VALOARE DE 

INVENTAR

1
MAGAZIE C23 , NR.CAD. 

210155 – C23 , STR.- BRESTEI NR. 133
323 12008549 75.093,95

2
ATELIERE C10 , NR.CAD. 

204619 – C10 STR. FLUTURI NR. 48 (54)
359 12008353 52.241,60

3
MAGAZIE C3 , NR.CAD. 

204619 – C3 STR. FLUTURI NR. 48 (54)
52 12008346 8.077,22

4
MAGAZIE C4 , NR.CAD. 

204619 – C4 STR. FLUTURI NR. 48 (54)
105 12008348 10.873,39

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR._____/2021
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4906/12.01.2021 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.2184/06.01.2021 şi Raportul nr.2318/07.01.2021 ale Directiei 
Patrimoniu; 

– În conformitate  cu prevederile  Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858, 
art.863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi 

– În baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, 
cu modificarile şi completarile ulterioare, 

– În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 

 −  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 

 

 1. Modificarea, prin  completare  a anexei nr. 8 „Bunuri proprietatea Municipiului Craiova 
transmise în concesiune Companiei de Apă Oltenia” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 531/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova  cu bunurile: 
    -  „Magazie C23”, cu suprafaţa de 323mp din acte şi 318mp din măsurători, situat în Craiova, str. 
Brestei, nr. 133,  identificat cu numărul cadastral 210155 – C23, Carte Funciară nr. 210155a 
Municipiului Craiova ; 
    -  „Ateliere C10”, cu suprafaţa de 359mp, situat  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)  identificat cu 
numărul cadastral 204619 – C10, Carte Funciară nr. 204619 a Municipiului Craiova; 
    -  „Magazie C3” cu suprafaţa de 52mp,situată  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)  identificată cu 
numărul cadastral 204619 – C3, Carte Funciară nr. 204619a Municipiului Craiova ; 
     - „Magazie C4” cu suprafaţa de 105mp, situată  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54)   identificată cu 
numărul cadastral 204619 – C4, Carte Funciară nr. 204619, a Municipiului Craiova. 
            Bunuri identificate în anexă la prezentul raport 
2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova,  nr. 
531/2018.    
  
 
                Director Executiv,                                                                       Întocmit, 
                Ovidiu Mischianu                                                           cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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