
\   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.531/2018 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

concesionate către Compania de Apă „Oltenia” S.A. 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.11.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.199083/2021, raportul nr.202940/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.204620/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr.8 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.531/2018 privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor concesionate către Compania de Apă „Oltenia” S.A.;  
              În conformitate cu prevederile art.554, art.863, art.871, art.872 din Codul civil, 
art.286, art.287 lit.b şi  art.315 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare;     

    În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu art.6 lit.a, 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, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

Craiova nr.531/2018, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile care aparțin domeniului public al municipiului 

Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

b) se actualizeză elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, identificate la poziţiile 2213 
bis, 4144, 4145, 4145 bis, 4146, 4146 bis, 4147, 4147 bis, 4148,  conform 
anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Companiei 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. 199083/05.11.2021                                                                         

                                                                            

                                                
      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.124618/2020,178298/2021 
197231/2020, Compania de Apă „OLTENIA” SA  solicită atribuirea în folosinţă a unui teren  ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova necesar pentru amplasarea unei staţii de pompare a 
apelor meteorice – subterana precun  şi modificarea şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri 
ce se regăsesc în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018 . 
 Terenul necesar investiţiei este situat în Craiova, str. Homer în vecinătatea imobilului cu nr.56, 
zona mlăştinoasă şi are  suprafaţă de 36mp.  
 Implementarea investiţiei se va realiza de către Compania de Apă „OLTENIA” SA  cu 
asigurarea resurselor financiare din fondurile alocate Programului Intreţinere Inlocuire Dezvoltare pe 
anul 2021 

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 actualizarea valorilor de inventar şi completarea acesteia cu 
bunul teren în suprafaţă de 36mp identificat conform plan de amplasament şi delimitare precum  şi 
modificarea şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri ce se regăsesc în Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018 .  
           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. 202940/10.11.2021                                                                           
                                                                                                                 
                                                         
 
                                                                                                                                                                         
                                              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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018, s-a aprobat 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, bunuri ce 
au fost transmise în concesiune și Companiei de Apa Oltenia, potrivit anexei nr.8.  
 

Urmare adreselor nr.178298/2021, nr.124618/2021 şi nr.197231/2021 înregistrate la Pirmăria 
Municipiului Craiova de către Compania de Apă „OLTENIA” S.A., este necesară modificarea anexei 
nr.8 privind bunurile concesionate, astfel: 

 
- Completarea cu următoarele bunuri 

 
Nr. 
crt. 

Denumire Nr.inventar Date de identificare Valoare 
(Lei) 

1 Contor apa rece - DN 40mm (1100 buc)  1.680.448 
2 Contor apa rece - DN 40mm electromagnetic (900 buc) 2.080.224 
3 Teren pentru stație 

de pompare a 
apelor meteorice-
subterană 

- Inventar de coordonate în sistem 
STEREO 70 
Pct.1: x=404412,971; y=310455,887 
Pct.2: x=404418,794; y=310457,245 
Pct.3: x=404415,807; y=310450,420 

415.06 

    
- Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar pentru bunurile identificate 

în anexa nr.8, la pozițiile 2213bis, 4144, 4145, 4145bis, 4146, 4146bis, 4147, 4147bis, 4148, după 
cum urmează: 
 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire Nr.inventar Date de identificare Valoare 
(Lei) 

1 Reabilitare conductă apă 
PEID 

12007196 126m, De110mm, str. Snagov  35348,38 

2 GCS – Conducte pentru 
clor 

12017171 DN 40/25 15826,52 

3 Motoare şi instrumentaţie 12017172 - 14.155,83 
4 Tablouri electrice 12017173 - 2.867,26 
5 Iluminat 12017174 - 3.444,54 
6 Grinzi de ridicare 

containere de mare 
capacitate 

12017175 - 10.682,90 

7 Set garnituri pentru 
containere de mare 
capacitate 

12017176 - 17.092,64 

8 Detector scăpări clor 
gazos 

12017177 - 11.869,89 

9 Indicator avertizare 
scăpări clor gazos 

12017178 - 1.266,21 



 
Potrivit adreselor înregistrate la Primăria municipiului Craiova cu nr.124618/2021 şi 

nr.197231/2021,  Compania de Apă „OLTENIA” SA  solicită atribuirea în folosință a terenului în 
suprafață de cca. 35mp situat în vecinătatea imobilului cu numărul postal 56 din str. Homer, zona 
mlăştinoasă, necesar amplasării unei staţii de pompare a apelor meteorice – subterana , în vederea 
eliminării efectelor produse în perioadele cu precipitaţii abundente. 

  
 Astfel, a fost identificat terenul în suprafaţă de 36mp, conform  inventarului de coordonate în 
Sistem STEREO 70 şi a planului de amplasament şi delimitare, ce face parte din suprafaţa totală de 
6933mp,  cu valoarea de inventar de 79.934,33lei, ce aparţine domeniului public conform Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 348/2014. 
             

Valoarea de inventar a suprafeţei de teren de 36mp a fost determinată prin aplicarea regulii 
de trei simplă, respectiv 415,06 lei. 
 
 Potrivit art. 108, lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliile Locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie 
concesionate   

 
Față de cele de mai sus, 
în conformitate cu art. 108, art. 129 alin. 2, lit. c, art. 129, alin.7, lit.k, art.286, art.287 lit.b) 

315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 554, art. 
863, art.871 și art.872 din Codul Civil, 

în temeiul art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, următoarele: 

 
1. Modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 531/2018, 

după cum urmează: 
 
a) Completarea cu bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova,  

identificate în anexa nr.1 la prezentul raport 
 

b) Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar pentru bunurile ce 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.8, la pozițiile 
2213bis, 4144, 4145, 4145bis, 4146, 4146bis, 4147, 4147bis, 4148, conform anexei 
nr.2 la prezentul raport. 

               
Director executiv,                                                                  Șef Serviciu,                
Cristian Ionuţ 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,     
                                                                                                Inspector, Cosmin Popescu 
                                                                                                     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și               
                                                                                                   legalitatea  în solidar cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                                         Data:  
                                                                                       Semnătura: 



 

 

Anexa nr.1 

 

 

Bunuri  care completează anexa nr.8  la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr. 531/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor concesionate către 

Compania de Apă „OLTENIA” S.A. 
  
 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr.inventar Date de identificare Valoare (Lei) 

1 Contor apa rece - DN 40mm (1100 buc)  1.680.448 

2 Contor apa rece - DN 40mm electromagnetic (900 buc) 2.080.224 

3 Teren pentru stație 
de pompare a apelor 
meteorice-subterană 

- Inventar de coordonate în sistem STEREO 70 
Pct.1: x=404412,971; y=310455,887 
Pct.2: x=404418,794; y=310457,245 
Pct.3: x=404415,807; y=310450,420 

415.06 

    

 

 

  



Anexa nr.2 

 

 
 

Bunuri  cuprinse în anexa nr.8  la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
531/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor concesionate către 

Compania de Apă „OLTENIA” S.A. pentru care se actualizează elementele de identificare și 
valorile de inventar 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Nr.inventar Date de identificare Valoare (Lei) 

1 Reabilitare conductă apă 
PEID 

12007196 126m, De110mm, str. Snagov  35348,38 

2 GCS – Conducte pentru clor 12017171 DN 40/25 15826,52 

3 Motoare şi instrumentaţie 12017172 - 14.155,83 

4 Tablouri electrice 12017173 - 2.867,26 

5 Iluminat 12017174 - 3.444,54 

6 Grinzi de ridicare containere 
de mare capacitate 

12017175 - 10.682,90 

7 Set garnituri pentru 
containere de mare 
capacitate 

12017176 - 17.092,64 

8 Detector scăpări clor gazos 12017177 - 11.869,89 

9 Indicator avertizare scăpări 
clor gazos 

12017178 - 1.266,21 
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