
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
     
    PROIECT 

       
  

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 

a unor bunuri, date în administrare către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, 

casării şi valorificării 
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.10.2016; 
          Având în vedere raportul nr. 169281/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor bunuri, date în administrare către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării; 
          În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, 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  şi Titlul 
VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 din Codul Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, art.123, 
alin.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor date în administrare către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

Art.2. Se mandatează managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova să îndeplinească formalităţile legale 
de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 



nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.182/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.208/2008 
referitoare la darea în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova a unor bunuri proprietatea publică a 
municipiului Craiova. 

                Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRECERE DIN  DOMENIUL PUBLIC  ÎN DOMENIUL 
PRIVAT ÎN VEDEREA CASARII SI VALORIFICĂRII

ANEXA 

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

HCL 

NR.182/2008

  Nr. 

inventar

Valoare 

Inventar  
administrator

1 CLADIRE MAGAZIE MATERIALE C19
ANEXA 3, POZ 

410
12008303 4.314,20

SPITALUL VICTOR 

BABES

2 CLADIRE GRUP ELECTROGEN C21
ANEXA 3, POZ 

412
12008305 19.242

SPITALUL VICTOR 

BABES





























Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 

Nr.169281/20.10.2016                                                                                                                 
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  

         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       

 

 

               RAPORT, 

 
 

  
          Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova  sub nr. 151267/15.09.2016  Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ Victor Babeş”  ne aduce la cunoştiinţă că sunt necesare 
lucrări de modernizare a postului de transformare a Energiei electrice amplasat în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ Victor Babeş” ca urmare a investiţiei :  Amenajare 
cladire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia ( P.T. + Execuţie). 
              Prin adresa nr. 168391/19.10.2016 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii , Serviciul Investiţii 
şi Achiziţii  înştiinţează  Direcţia Patrimoniu că în prezent se derulează contractul în cadrul investiţiei 
Amenajare cladire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia ( P.T. + Execuţie) – Craiova , str. 
Sărarilor nr. 28 şi este necesară modernizarea Postului de Transformare a Energiei Electrice amplasat în 
curtea Spitalului “ Victor Babeş” .  
              Pentru  efectuarea lucrărilor din cadrul investiţiei este necesară şi oportună demolarea a două 
construcţii alipite de postul de transformare . Construcţiile la care se face referire sunt identificate în 
inventarul  domeniului public al municipiului Craiova ca bunuri cu denumirea:  
       -  Clădire magazie materiale C19  cu nr. de inventar. 12008303 şi valoare de inventar 4314,20lei  
       -  Clădire grup electrogen  C21 cu nr. de inventar. 12008305 şi valoare de inventar 19241,55lei  
       Mijloacele  fixe  descrise  în anexă  la prezentul raport, , fac parte din domeniul public  al 
Municipiului Craiova fiind cuprinse în Anexa nr. 3 poziţiile 410 şi 412 la Hotărârea Consiliului Local  
nr. 182/2008 privind inventarierea  domeniului public al municipiului Craiova,  Prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 208/2008 bunurile  au fost date în administrare către Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ Victor Babeş” 
 Din punct de vedere contabil, bunurile  - mijloacele fixe au durata normală de funcţionare 
neîndeplinită aşa cum rezultă din Fişele Mijlocelor  Fixe anexate la raport. 
 Potrivit art.11 din Instrucţiunile  MAI nr.167/30.07.2009, mijloacele fixe care au durată normală 
de utilizare neîndeplinită se propun pentru scoatere din funcţiune numai dacă îndepinesc una din 
condiţiile prevăzute la lit (a-g) respectiv , a) cand exista aprobare pentru executarea unor obiective noi 
de investitii sau pentru dezvoltarea capacitatilor existente, al caror amplasament afecteaza unele cladiri, 
instalatii sau alte mijloace. De asemenea, în conformitate cu prevederile H.G.nr.568/2000 privind 
modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, rep.aprobată prin 
H.G.nr.909/1997, in cazul instituţiilor publice scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de 
expirarea duratei normale de utilizare se aprobă de către ordonatorul principal de credite.De asemenea, 
potrivit 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, activele corporale care alcătuiesc domeniul 
public al unitaţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durată normală de utilizare 
consumată sau neconsumată, a caror mentinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se 
valorifică şi se casează în condiţiile prevăzute de ordonanţă şi anume: 



         - Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificarii şi, după caz, casarii, activele corporale  
vor fi trecute in domeniul privat al  al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
          - După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, 
casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fară plată şi de 
valorificare a bunurilor apartinând instituţiilor publice . 
           - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale , după deducerea cheltuielilor aferente, se 
fac venit la bugetul local, pentru  scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.   
            Faţă de cele prezentate în  conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , 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,  şi Titlul VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 din Codul 
Civil, în temeiul  art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a  şi art.123 din Legea nr.215/2001 , 
republicată , privind administraţia publică locală  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 
 

1. Trecerea din  domeniului public,  în domeniul privat al municipiului Craiova a  bunurilor 

identificate în anexă la prezentul raport – date în administrare către Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ Victor Babeş” în vederea scoaterii din funcţiune  casarii şi 
valorificarii. 

2. Mandatarea Managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ 

Victor Babeş” să  îndeplinească toate formalităţile legale de  scoatere din funcţiune , valorificare  
sau casare  a bunurilor prevăzute la pct. 1 din prezentul raport; 

3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la punctul 1 şi identificate în anexă 
la prezentul raport se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii  nr. 147/1999 a Consiliul Local al  

Municipiului Craiova referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Craiova, a Hotărârii nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc  domeniului privat al municipiului Craiova , cu modificarile şi 
completările ulterioare prin completare cu bunurile prevăzute la punctul 1 şi identificate în anexă 

la prezentul raport a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 182/2009 şi a 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 208/2008 a  referitoare la  darea în 
administrare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “ Victor Babeş” a 

bunurilor proprietate publică . 

5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, in vederea modificarii corespunzătoare a Hotărârii de 

Guvern nr. 141/2008.  
          

      
                              Director Executiv,                                                                        Întocmit,  

                           Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                                  insp Cosmin Popescu   
              
  
 
                                                                                                                                                                               
                                                                VIZAT  PENTRU  LEGALITATE                         
                                                              Cons. Jur. Isabela Ana Maria Cruceru                                                                
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