
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                            
  PROIECT 
 

         HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2015. 
          Având în vedere raportul nr.105190/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Titlului VI  - Proprietatea Publică, art.858 – 875 din 
Codul Civil; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.2, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

Art.2. Nivelul redevenţei pentru bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se 
stabileşte prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.173/2001 referitoare la 
inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, PT. SECRETAR,   
Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
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                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                                      PRIMAR                                                                                                  

            Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                                   
                                                 RAPORT 

 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr. 173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele 
administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin 
H.G. nr. 141/2008. 

        Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 30794/24.02.2015 Asociaţia de proprietari 
nr.10 Aeroport  Craiova cu sediul în Municipiul Craiova , Calea Bucureşti nr. 162, bl.6 , sc.A ,ap.5 solicita ca pentru 
buna funcţionare a  reţelelor de utilităţi respectiv apa – canalizare  să fie date în concesiune către operatorul ce deserveşte 
municipiul Craiova.   

      Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 64976/30.04.2015  Compania de Apă Oltenia a 
comunicat că  în urma analizei Consiliului Tehnico-Operaţional din data de 17.04.2015 s-a stabilit preluarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare ce deservesc cartierul Aeroport.  

 Prin  Hotararea Consiliului Local  nr. 226/2015 s-a aprobat introducerea în domeniul public al municipiului 
Craiova a bunurilor reprezentând  Reţea de canalizare azbociment cu diametrul de Φ100 în valoare de  4145.4 lei şi 
Reţea alimentare cu apa diametru Φ 3˝ ÷2˝ în valoare de  233 lei.  

 Prin HCL nr. 164/26.04.2007 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Apă Craiova în societate 
comercială pe acţiuni-operator regional al serviciului de apă şi de canalizare- sub denumirea de SC Compania de Apă 
Oltenia SA, modificată şi completată.   

 Avand in vedere dispozitiile art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si 
institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate”. 

 Prin HCL nr. 465/2010, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Craiova, către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. iar prin  HCL nr. 
146/2012 s-a aprobat concesionarea prin negociere directă , către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. a unor bunuri 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova  pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciilor  Publice 
de Alimentare cu Apa si Canalizare . 

  
       Faţă de cele prezentate şi având în vedere prevederile Titlului VI- Proprietatea Publica  art. 858-875 

Codul Civil şi prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin. 5 
lit. a, art. 123, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: 
 concesionarea prin negociere directa, către SC Compania de Apă Oltenia SA, pe durata contractului de 

delegare a a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare, incheiat intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara si SC Compania de Apă Oltenia SA, a bunurilor prevăzute în anexa la 
prezentul raport. 

 Redeventa pentru bunurile prevazute in anexa se va stabili in baza raportului de evaluare care va fi 
insusit de Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 147/1999, 
173/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  nr. 146/2012 privind concesionarea prin negociere 
directă , către SC Compania de Apă „OLTENIA” a unor bunuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova. 

 Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul Consiliului 
Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008. 

                             
                          Director executiv,                                                                         Şef Serviciu, 
              Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                     Silvia Nănău                                                                                                                                                                                                        
                                                             Întocmit,   

                       Insp.Cosmin Popescu 
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Nr. 
crt. DENUMIRE UM CANT VALOARE ADMINISTRATOR

1
RETEA CANALIZARE AZBOCIMENT CU DIAMETRUL φ 100

ML 499 4145,40 COMPANIA DE APĂ 
OLTENIA

2
RETEA ALIMENTARE CU APA DIAMETRU φ 3"÷ 2"

ML 572 233,00 COMPANIA DE APĂ 
OLTENIA

BUNURI CE SE TRANSMIT ÎN CONCESIUNE CĂTRE SC COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA
ANEXA

ELEMENTE DE IDENTIFICARE (VECINI)
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