
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 PROIECT 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a unor terenuri care 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.123633/2021, raportul nr.123748/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.126394/2021 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a unor terenuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova; 
           În conformitate cu prevederile art.315 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 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, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L, a terenurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexele 
nr.1(pag.1-4) şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri 
care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, prin completare 
cu bunurile identificate la art.1. 

   Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului nr. 106729/18.07.2011. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 şi nr.257/2014 referitoare la contractul 
de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C Salubritate Craiova 
S.R.L. 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.123633/ 13.07.2021 

                                                                                                                              

 

 

     

 

  Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind  modificarea anexei nr.1 la contractul de concesiune 

nr.106729/18.07.2011 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 

şi S.C.Salubritate Craiova SRL 

 

 

 Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Craiova cu nr.121640/09.07.2021, S.C. 

Salubritate Craiova SRL precizează că este necesară, pentru îmbunătăţirea activităţii în cadrul 

societăţii prin achiziţia de biocontainere compartimentate şi totodată, solicită acordul pentru 

concesionarea unor suprafeţe de teren pe care să poată fi amplasate aceste containere.   

 Astfel, la nivelul autorităţii publice locale au fost identificate terenuri ce pot face obiectul 

solicitării . 

 Potrivit  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: a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea 

unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în 

folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate public. 

   Faţă de cele prezentate, este necesar şi oportun promovarea proiectului de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 la contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul 

Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate Craiova SRL.  

 

 

 

PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 

 

 

 

 

 

 

                    Director executiv,                                                                                Şef serviciu 

                    Cristian Ionuţ Gâlea                                                                   Lucian-Cosmin Mitucă 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.123748/14.07.2021  

                               
                                  

                                                                            

RAPORT  

 
la   Proiectul de Hotărâre privind  modificarea anexei nr.1 la contractul de concesiune 

nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.Salubritate Craiova SRL 

 
  

 
 Prin referatul de aprobare nr. 123633/13.07.2021 al prezentului proiect de hotărâre, 
iniţiat de primarul Municipiului Craiova în 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. 297 lit.b din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g şi art.196 alin.1 lit.a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se propune 
elaborarea de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcţiei Patrimoniu,  a unui proiect de 
hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 
încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Salubritate Craiova SRL,  în vederea dezbaterii şi aprobării în şedinţa Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Prin HCL nr.22/2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat  
reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, sub denumirea de S.C. Salubritate Craiova SRL , cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Brestei nr. 129A . Prin HCL nr. 209/2011, modificată prin HCL nr.250/2011, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a aprobat încheierea cu SC Salubritate Craiova SRL a contractului de 
concesiune nr 106729/2011, ce cuprinde în anexa nr.1, bunurile de natură publică, iar în anexa 
nr.2, bunurile de natură privată. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 121640/09.07.2021,  
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, precizează că, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă ale angajaţilor, în sensul de a le oferi un spaţiu, în sectorul în care îşi desfăşoară 
activitatea , în care să depoziteze uneltele de lucru, să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor 
etc., conform prevederilor legale, a achiziţionat containere bicompartimentate. 
  Este necesară concesionarea unor suprafeţe de teren pe care să poată fi amplasate 
aceste containere ( fiecare container având dimensiunile : 6,140 m  L x2,40 m  l x2,68 m  h). 
 În acest scop, s-au identificat terenurile cu locaţiile optime din municipiul Craiova, 
respectiv în cartierul Brazda lui Novac pe str. Brazda lui Novac, în cartierul Valea Roşie la 
intersecţia  str. Caracal cu str. Pandurilor, în cartierul Rovine  pe str. Virgil Madgearu şi în 
Centru pe  str. Felix Aderca, terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 



   

 În urma inspecţiei pe teren, Serviciul  Patrimoniu  a identificat locaţiile optime pentru 
amplasarea containerelor. 
 Astfel au fost identificate următoarele terenuri : 
- Teren în suprafaţă de 14,74 mp situat pe str. Brazda lui Novac, ce aparţine domeniului 

public al municipiului Craiova conform  HCL nr.197/2010, anexa 1, poz. 291. 
- Teren în suprafaţă de 14,74 mp situat pe str. Pandurilor, ce aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova conform  HCL nr.197/2010, anexa 1, poz. 598. 
- Teren în suprafaţă de 14,74 mp situat pe str. Virgil Madgearu, ce aparţine domeniului 

public al municipiului Craiova conform  HCL nr.197/2010, anexa 1, poz. 769. 
- Teren în suprafaţă de 14,74 mp situat în Parcare str Felix Aderca- Bl. 1A-1B, ce aparţine 

domeniului public al municipiului Craiova conform  HCL nr.197/2010, anexa 1, poz. 954. 
 Terenurile sunt identificate în anexele 1 şi 2  la prezentul raport. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu referatul de aprobare nr.123633/13.07.2021, 
cu  prevederile art.315  alin.1, art.10 , şi în temeiul art.129 alin.2, lit (c) și alin.6 lit. (a), art. 
139, alin.1, alin.2, alin.3 lit.(g) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 1. Transmiterea în concesiune către S.C.Salubritate Craiova SRL a terenurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, identificate conform anexelor  1  şi 2 la prezentul 
raport . 
 2.Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, în sensul modificării 
anexei nr.1 la contract, prin completare cu bunurile prevăzute la punctul 1. 
  3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 a bunurilor proprietate publică şi 
privată aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 
 4. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011, referitoare la aprobarea contractului de concesiune cu 
modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr.257/2014. 
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

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.Florentina Gavrilescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 

Semnătura: 
 

 
 
 



   

                           
      

 





















































                                                                                                                   ANEXA 2 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea bunului  Adresa de identificare Suprafaţa 

(mp) 

Valoare de inventar  

( lei) 

1 Teren str. Brazda lui Novac 14,74  21.863,55 

2 teren Str. Pandurilor 14,74 18 .645,54 

3 teren Str. Virgil Madgearu 14,74 24.860,74 

4 teren Parcare str. Felix 

Aderca 

Bl.1A-1B 

14,74 49.721,62 
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