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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării 

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

22.04.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.62410/2021, raportul nr.62418/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.67702/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi 
casării;      

  În conformitate cu prevederile 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 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;  

  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, modificată 
şi completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

bunurilor identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.256/2014 şi anexa nr.2 la  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.498/2014 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 privind aprobarea 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova, către S.C.Flash Lighting Services S.A.Bucureşti şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu 
modificările şi completările ulterioare.                                  
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              Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Flash 
Lighting Services S.A. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 62410/05.04.2021                                                                      

 

                                                                                                                           

 

 

 

          Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

           privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  
 a  unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

 

 

 
           Având în vedere solicitarea  emisă de  SC Flash Lighting Services S.A. şi înregistrată la 

Primăria Municipiului Craiova sub nr. 41290/2020, înaintată prin adresa internă nr. 

48272/2021 , referitor la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 
public din Municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015. 

       SC Flash Lighting Services S.A. în conformitate cu art. 17, alin (14) şi alin (15)  din 
contractul de delegare se solicită scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 

patrimoniului concesionat care au fost înlocuite în urma lucrărilor de modernizare a sistemului 
de iluminat public respectiv trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Craiova.  

        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 unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Flash Lighting Services S.A. 

înlocuite în urma lucrărilor de modernizare. 
     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. 62418/05.04.2021 
                                                                                                                                   
       
 
 
 
 
 
          RAPORT 

 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  
al municipiului Craiova a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Flash Lighting Services S.A. 

înlocuite în urma lucrărilor de modernizare  
 
 
 
 
 

 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 bunurilor aflate în 
concesiunea S.C. Flash Lighting Services S.A. înlocuite în urma lucrărilor de modernizare, în vederea 
dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 

 
        Urmare  solicitării înaintate de către  SC Flash Lighting Services S.A. şi înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr. 41290/2020, şi înaintată prin adresa internă nr. 48272/2021, de către 
Direcţia Servicii Publice, Serviciul  Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică  
referitoare la bunurile domeniu public aferente Sistemului de Iluminat public transmise prin Contractul 
de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova nr. 
48275/27.03.2015. 

 SC Flash Lighting Services S.A. în conformitate cu art. 17, alin (14) şi alin (15)  din contractul 
de delegare nr.48275/27.03.2015 se solicită scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe 
aparţinând patrimoniului concesionat care au fost înlocuite în urma lucrărilor de modernizare a 
sistemului de iluminat public, respectiv trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Craiova în vederea casării şi valorificării acestora, bunuri identificate în anexa la prezentul raport .  

Bunurile rezultate din demontări în perioada 2015-2020 propuse spre a fi trecute din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Craiova aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 256/2014 , anexa 1, poziţiile de 6 la 61. 

Menţionăm că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 498/2014 privind modificarea inventarului 
domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr.2 a fost aprobată modificarea valorii de inventar 
cu diferența de valoare rezultată în urma reevaluării  bunurilor identificate în aceasta. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2015 a fost aprobată atribuirea contractului de delegare 
prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, nr. 48275/27.03.2015, către  
S.C. Flash Lighting Services S.A. București.  

În urma aprobării Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2015 a fost încheiat  Procesul verbal de 
predare – preluare nr. 58986/20.04.2015 ce cuprinde bunurile care se regăsesc în Anexa nr.2 la 



Hotărârea Consiliului Local nr. 498/2014 care sunt utilizate pentru prestarea activităţiilor ce fac 
obiectul contractelor de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova,  înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015. 

 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 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, a Hotărârii de Guvern, nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, 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 şi casării, a bunurilor identificate în 
anexă la prezentul raport 
 2. Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.1 la H.C.L. nr. 256/2014 privind 
modificarea domeniului public al municipiului Craiova, a anexei nr.2 la H.C.L. nr. 498/2014 
privind modificarea domeniului public al municipiului Craiova, a H.C.L. nr.97/2015 privind 
aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova, către S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti, a H.C.L.nr. 522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova. 
  

  
 
 
 
             Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data:  
  Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și      
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

    Data:  
    Semnătura:  
 

 
                                                                                                               Întocmit,     
                                                                                                               Insp.Cosmin Popescu 
                                                                                                          Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și                
                                                                                                         legalitatea  în solidar cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                                         Data:  
                                                                                       Semnătura: 
 
 
 



Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

  Nr. 

inventar

Valoare Inventar  

(lei)

Valoare inventar 

Rezultată (lei)

1
Corp de iluminat tip Timlux P  - ST 70W-  4923 buc  se diminuează cu  3145buc  la 

1778buc
12012423 8.671.876,52 3.131.951,47

2
Corp iluminat tip Timlux Luceda  -ST 70W -  120 buc  se diminuează cu  13buc  la 

107 buc
12012424 4.542.454,79 483.688,86

3
Corp iluminat tip Timlux S/11 -(IEP1/11) – ST 70w  - 3778buc se diminuează cu  

3508buc la 270buc
12012425 6.928.517,70 495.156,15

4
Corp iluminat tip Timlux S/11 -(IEP1/11) – ST 100w  - 4010buc se diminuează cu  

3868buc  la 142buc
12012426 7.804.131,20 276.355,75

5
Corp iluminat tip Timlux S/21; S/22 -(IEP2/21;2/22) – ST 100w  - 296buc se 

diminuează cu  261buc  la 38buc
12012428 973.012,55 115.052,14

6
Corp iluminat tip Timlux S/11 -(IEP1/11) – ST 150w  - 815buc se diminuează cu  

759buc  la 56 buc
12012427 2.041.736,12 140.291,07

7
Corp iluminat tip Timlux S/21; S/22 -IEP2/21;2/22) – ST 150w  - 1070buc se 

diminuează cu  1026buc la  44buc
12012429 2.826.733,24 116.239,46

8
Corp iluminat tip Timlux S/21; S/22 -(IEP2/21;2/22) – ST 250w  - 2976buc se 

diminuează cu  2944buc  la 32buc
12012430 7.987.762,82 85.889,92

9
Corp iluminat tip Timlux S/21; S/22 -(IEP2/21;2/22) – ST 400w  - 138buc se 

diminuează cu  126buc  la 12buc
12012431 710.903,60 61.817,70

10
Cablu iluminat – CYY 3x2.5   - 45,818km se diminuează cu  35,518km  la 

10,300km
12012474 428.557,35 96.340,76

11 Prelungire – TGS1 000700   - 485 buc se diminuează cu  322buc  la 163buc 12012444 444.874,61 149.514,57

12 Prelungire - TG1 051015   - 8596 buc se diminuează cu  7855buc  la 741buc 12012440 2.568.625,31 225.511,80

13 Prelungire – TG1 202015   - 2455 buc se diminuează cu  2322buc  la 123buc 12012439 1.398.257,33 70.055,30

14 Prelungire – TGLl 241715   - 2249 buc se diminuează cu  2200buc  la 49buc 12012445 1.453.617,58 31.670,86

                      ANEXA LA H.C.L. NR.

 Bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova transmise în concesiune către  SC Flash Lighting Services S.A.  care  trec în 

domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcţiune şi casării  

1



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ  
Nr. 67702/13.04.2021 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE  

 

 

 
 Având în vedere: 
  − Referatul de aprobare nr.62410/05.04.2021 şi Raportul nr.62418/05.04.2021 ale Directiei 
Patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile 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,  

  Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice 

 În temeiul   Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 

 
 
 
 - Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul privat al Municipiului 
Craiova  în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunurilor identificate în anexă la prezentul 
raport 
  

 

 

 

              Director Executiv,                                               Intocmit, 

              Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                          
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
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