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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 aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea 

scoaterii din funcţiune şi casării 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.09.2021; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.157146/2021, raportul nr.157730/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.162600/2021 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 aflate în concesiunea S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., 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, 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 și Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;  

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi 
art.361 alin.2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., identificate 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi casării. 

Art.2. Se mandatează S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prin reprezentanţii legali, să 
îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri, pentru bunurile 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Bunurile prevăzute la art.1 rămân în concesiunea  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A.,  până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de casare și 
de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 
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             Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018, cu privire la bunurile 
proprietatea municipiului Craiova, transmise în concesiune S.C. Companiei de Apă 
„Oltenia” S.A. şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare.                                  

              Art.5. 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, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 157146/06.09.2021                                                                  
 
                                                                                                                           
 
 
 

         Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, 

aflate în concesiunea Compania de Apă OLTENIA . 
 
 
 
           Având în vedere solicitarea  emisă de  Compania de Apă „ OLTENIA” şi înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr. 153947/2021, înaintată prin adresa internă nr. 
20815/2021 , referitor la implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Dolj . 
       Compania de Apă „ OLTENIA” solicită în baza Hotărârii nr. 909/1997 , cap.III cu privire 
la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 şi conform Ordonanţei 112/2000 art.2  
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova şi acordul pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea casării.  
        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 Compania de Apă „ OLTENIA” 
în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.   
     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. 157730/07.09.2021 
                                                                                                                                   
      
 
 
 
 
          RAPORT 

 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  
al municipiului Craiova a unor bunuri aflate în concesiunea Compania de Apă „Oltenia” în 

vederea scoateri din funcţiune şi casării 
 
 
 
 

 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  unor bunuri aflate în concesiunea Companiei de Apă „Oltenia”, în 
vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 Urmare  solicitărilor nr. 24736/2020 şi  20815/2021 înaintate de către Companiei de Apă 
„Oltenia”şi înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 180094/2020 şi nr. 
153947/2021, referitor la implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Dolj . 
 Compania de Apă „ OLTENIA” solicită în baza Hotărârii nr. 909/1997 , cap.III cu 
privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 şi conform Ordonanţei 
112/2000 art.2 , a Hotărârii nr. 619.07.2021 a Consiliullui de administraţie al SC Compania de 
Apă Oltenia SA  şi a Procesului verbal din data 21.12.2019 trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova şi acordul pentru scoaterea din funcţiune în vederea 
casării  şi valorificării acestora, bunuri identificate în anexa la prezentul raport .  
 
    

Nr. 
Crt. 

Denumire Nr. Inventar 
CAO 

Nr. Inventar 
Domeniu 

Public 

Valoare de 
inventar 

Gestiune 

1. STATIE POMPARE 
IZVARNA 

20053 12002075 172.924,28 STATIA APA 
IZVARNA 

2. BAZIN DESCHIS 
BETON IZVARNA 

20055 12002077 26.144,94 STATIA APA 
IZVARNA 



3. ÎMPREJMUIRE 
CAPTARE IZVARNA 

200620 12002122 17.911,18 STATIA APA 
IZVARNA 

4. RETEA ELECTRICA 
EXTERIOARA 

IZVARNA  

20051 12002073 3.734,00 STATIA APA 
IZVARNA 

5. IMPREJMUIRE 
STATIE SIMNIC 

 12002116 17.543,88 STATIA APA 
SIMNIC 

6. INSTALATIE DE 
CLORINARE A275 

 22100055 92562,03 STATIA APA 
SIMNIC 

7. INSTALATIE DE 
CLORINARE A275 

 22100056 92562,03 STATIA APA 
SIMNIC 

 TOTAL    423.400,30  
 
 Bunurile pentru care se solicită  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova aparţin  domeniului public al municipiului Craiova fiind înregistrate în 
inventarul domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii de Guvern nr. 
141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 965/2002  privind 
atestarea domeniului public al judeţului Dolj , precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Dolj la poziţiile 2756 (Statie pompare Izvarna), 2758 (Bazin deschis beton Izvarna), 
2754 (Retea electrica exterioara Izvarna), 2803 (Împrejmuire captare Izvarna), 1264 
(Împrejmuire statie Şimnic), 1251 (Instalatie de clorinare A275), 1252 (Instalatie de clorinare 
A275). 

 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, in temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (14), 
art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) , art. 361 alin (2) 
şi (3) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare şi  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 în domeniul privat al Municipiului Craiova a unor 
bunuri  aflate în concesiunea Companiei de apă Oltenia  în vederea scoaterii din 
funcţiune şi casării, având datele de identificare prevăzute  în anexă la prezentul raport; 
 2. Se mandatează Compania de Apă „Oltenia” prin reprezentanţii legali să 
îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de valorificare a 
materialelor rezultate în urma acestei proceduri pentru bunurile prevăzute la art .1. 
 3. Bunurile care trec în domeniul privat conform art. 1 rămân în concesiunea  
Companiei de Apă „Oltenia”  până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din 
funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri.
  
 4. Modificarea în mod corespunzător 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 
domeniului public al municipiului Craiova,  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)
Gestiune

1 STATIE POMPARE IZVARNA 12002075 172.924,28 STATIA APA IZVARNA

2 BAZIN DESCHIS BETON IZVARNA 12002077 26.144,94 STATIA APA IZVARNA

3 ÎMPREJMUIRE CAPTARE IZVARNA 12002122 17.911,18 STATIA APA IZVARNA

4 RETEA ELECTRICA EXTERIOARA 12002073 3.734,00 STATIA APA IZVARNA

5 IMPREJMUIRE STATIE SIMNIC 12002116 17.543,88 STATIA APA SIMNIC

6 INSTALATIE DE CLORINARE A275 22100055 92.562,03 STATIA APA SIMNIC

7 INSTALATIE DE CLORINARE A275 22100056 92.562,03 STATIA APA SIMNIC

                      ANEXA LA H.C.L. NR.

 Bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova transmise în concesiune către  SC COMPANIA DE APĂ 
„OLTENIA” 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. 162600/15.09.2021 
 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 157146/06.09.2021; 

 -Raportul nr. 157730 din 07.09.2021 al Directiei Patrimoniu pentru adoptarea unei 
hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniului privat al municipiului Craiova 
a unor bunuri aflate în concesiunea Companiei De Apă Oltenia în vederea scoaterii din 
funcțiune și casării; 

 -Luând în considerare HG nr.141/2008 pentru modificarea și completarea HG nr. 
965/2002, Ordinul Min.Fin. Publ. Nr. 2861/2009 și OG nr. 112/2000 aprobată prin Legea 
nr. 246/2001, HG nr. 841/1995;  

 -Potrivit art.108, art. 129 alin. 1, 2 lit. c, alin. 14, art. 139 alin.1, 3 lit g raportat la 
art. 5 lit.cc şi art. 196 alin.1 lit. a, art. 361 alin.2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.;                 

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic.  

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind trecerea din domeniul public în domeniului privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri aflate în concesiunea Companiei De Apă Oltenia în 
vederea scoaterii din funcțiune și casării. 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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