
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT       
              HOTĂRÂREA NR.________ 

privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, nr.48 (actual 54) 

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

30.09.2021; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.167352/2021, raportul nr.167357/2021 al  

Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.167572/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea dreptului de 
concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Fluturi, nr.48 (actual 54);    
            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

asupra terenului în suprafață de 9000 mp., situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, 
nr.48 (actual 54), identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preluarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se aprobă modificarea poziției 373 din anexa 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., prin diminuarea 
suprafeței  bunului.  de la 11729 mp., la 2729 mp. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului 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. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune 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. 

Art.6. 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-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.167352/22.09.2021 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind Privind încetarea dreptului de  concesiune a SC SALUBRITATE SRL Craiova 

asupra unui bun ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova  
 
 

  
 
 
 

 
 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.167302/22.09.2021, 
SC SALUBRITATE SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a unei parti în 
suprafaţă de 9000mp din terenul transmis în concesiune către SC SALUBRITATE SRL 
prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, regăsit în 
anexa nr. 1, la poziţia nr.373 a contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 şi  care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova.   
 SC Salubritate îşi motivează solicitarea menţionând faptul că pavimentul acestui 
teren este într-o stare de degradare avansată datorată traficul intens de masini şi utilaje 
de tonaj mare ale societăţii. Acest lucru produce disconfort datorat prafului care apare si 
care a fost sesizat de vecinii alăturaţi terenului cât si de Garda de Mediu, care a pus in 
vedere remedierea acestei situaţii. SC Salubritate nu dispune de resurse financiare pentru 
a asfalta această suprafată,  fiind necesară preluarea din concesiune a terenului în 
vederea efectuării lucrărilor de asfaltare de catre proprietar şi  considerăm necesară şi 
oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre 
privind încetarea dreptului de  concesiune a SC SALUBRITATE SRL Craiova asupra 
acestui bun ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova  
 

. 
 
 
 
                 Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.167357/22.09.2021 
                                                                                                                 
                                                         
 
                                                                                                                                                                           

 
                                              RAPORT 

     
     Privind încetarea dreptului de  concesiune a SC SALUBRITATE SRL Craiova asupra 

unui bun ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova  
 
 
 
 
 

 Prin referatul de aprobare nr.167352/22.09.2021 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 încetarea dreptului de  concesiune a SC SALUBRITATE SRL Craiova  asupra unui  
bun ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
  ,,Teren Salubritate str. Fluturi,, având suprafaţa de 11799 mp este situat în 
Craiova, str. Fluturi, nr. 48( actual 54), şi aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
având numărul de inventar  42000264 şi valoarea de inventar de 1623994,48 lei . 
  Terenul este transmis în concesiune către SC SALUBRITATE SRL prin  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, şi se regăseste în 
anexa nr. 1, la poziţia nr.373 a contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 . 
 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.167302/22.09.2021, 
SC SALUBRITATE SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a unei parti în 
suprafaţă de 9000mp din terenul menţionat mai sus aflat în concesiune, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova.  SC Salubritate îşi motivează solicitarea 
menţionând faptul că pavimentul acestui teren este într-o stare de degradare avansată 
datorată traficul intens de masini şi utilaje de tonaj mare ale societăţii. Acest lucru produce 
disconfort datorat prafului care apare si care a fost sesizat de vecinii alăturaţi terenului cât 
si de Garda de Mediu, care a pus in vedere remedierea acestei situaţii.  
 Deoarece SC Salubritate nu dispune de resurse financiare pentru a asfalta această 
suprafată,  este necesară preluarea din concesiune a terenului, în vederea efectuării 
lucrărilor de asfaltare de catre proprietar. 
 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, în 
conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, 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.  Încetarea dreptului de concesiune al SC SALUBRITATE SRL, asupra  terenului în 
suprafată de 9000mp situat în Craiova str. Fluturi nr. 48 (actual 54) identificat conform 
anexei la prezentul raport . 
 2. Preluarea bunului menţionat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  
 3. Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, în sensul 
modificării Anexei nr.1 la contract, prin diminuarea suprafetei  bunului  de la poziţia 373 de 
la 11729mp la 2729mp. 
. 
 4. 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.. 
 
 5. 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. 
  
   
 
 
 

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, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
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