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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                PROIECT 
                                      

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenului 

aferent Staţiei de Captare Izvarna 
  

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017. 
         Având în vedere raportul nr.180783/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenului 
aferent Staţiei de Captare Izvarna; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.124, 
art.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 concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, pe o 

perioadă de 16 ani, a terenului în suprafaţă de 37239 mp., aferent Staţiei de 
Captare Izvarna, identificat conform CF nr.37179, CF nr.37175 şi CF nr.37178, în 
vederea derulării Proiectului ,,Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de 
Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj, în perioada 2014-2020”. 

   Art.2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare, în vederea stabilirii nivelului 
redevenţei, pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre şi va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să efectueze toate procedurile 
necesare în vederea concesionării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, iar contractul de concesiune va fi supus ulterior aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
              INIŢIATOR, 

       
                   AVIZAT, 

            PRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

 

        PT. SECRETAR, 
         Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.180783/15.12.2017 

           SE APROBĂ,                                                                               
                       PRIMAR,                                                                                                   
                            Mihail Genoiu                                                                                                              
 
 
    
                                                             RAPORT 
 

Privind concesionarea de către Municipiul Craiova a terenului aferent Staţiei de 
Captare Izvarna de la oraşul Tismana 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 164/2007, republicată a 

fost aprobată reorganizarea RA Apă Craiova în societate pe acţiuni, şi a fost aprobat 
totodată şi actul constitutiv. Operatorul Regional SC Compania de Apă Oltenia SA are în 
derulare Proiectul ,,Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a 
Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din jud. Dolj în perioada 2014-2020 în baza contractului de finanţare 
nr.3102/12.06.2014 încheiat între Ministerul Medului şi Schimbărilor Climatice în calitate 
de Autoritate şi de SC Compania de Apă Oltenia SA in calitate de beneficiar. 

Pentru punerea la dispoziţia acestui proiect a terenului pe care se află amplasată 
Staţia de Captare şi Pompare a apei utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului 
Craiova, staţie aflată în localitatea Tismana jud. Gorj,  şi aflată în proprietatea 
municipiului Craiova, Compania de Apă ne informează prin adresa nr.179552/2017 că a 
solicitat primăriei oraşului Tismana concesionarea suprafetei de teren. 

 Terenul se află în proprietatea publică a Oraşului Tismana conform HG nr. 
1213/2011 pentru pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului 
nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi a documentelor ANCPI respectiv extrasele CF nr.37179, CF.nr. 
37175, CF nr. 37178. 

 Ca urmare a solicitării făcută de SC Compania de Apă Oltenia SA, primăria 
oraşului Tismana a transmis adresa cu nr.13766/2017 înregistrată la operatorul Regional 
cu nr. 25416/2017 prin care se comunică HCL Tismana nr. 73/2017 privind aprobarea 
unui raport de evaluare  în vederea concesionării terenului ocupat de staţia de captare 
Izvarna. Obiectul raportului de evaluare a fost stabilirea pretului /mp/lună în vederea 
concesionării către Municipiul Craiova a terenului.  

În conformitate cu prevederile art.15 din Lg.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, coroborate cu prevederile art.124 din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, pentru realizarea de obiective de utilitate publică ori serviciilor 
publice, consiliile locale pot da in folosinţă gratuită pe termen limitat bunuri de proprietate 
publică sau privată locală. Astfel, prin adresa nr.180423/2017 ne-am adresat Primăriei 
Oraşului Tismana şi am  solicitat  darea in folosinţă gratuită a terenului în suprafată de 
37239 mp aferent Captării Izvarna, identificat CF nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178. 

Primăria Oras Tismana a raspuns acestei solicitări arătându-şi disponibilitatea de a 
concesiona terenul, fiind excusă orice altă modalitate de transmitere. 

În conformitate cu prevederile art.6 din OUG 54/2006 calitatea de concesionar o 
poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină, iar Municipiul 
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Craiova este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, cu 
patrimoniul propriu, în care autonomia locală se realizează de către autorităţi ale 
administraţiei publice locale, alese prin vot liber, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
consiliul local, ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă.   Sunt 
persoane juridice de drept public: statul; unităţile administrativ-teritoriale; organele de stat 
împuternicite prin lege să exercite o parte din funcţiile Guvernului; organele de stat 
împuternicite prin actele autorităţilor publice centrale, să exercite o parte din funcţiile 
Guvernului dacă această posibilitate este prevăzută expres de lege.  

Între Compania de Apă Oltenia SA şi Municipiul Craiova , membru al Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară,, Oltenia,, a fost semnat un Contract de delegare în vederea 
gestionării unui proces de integrare în domeniul serrviciilor publice de alimentare cu apă 
şi canalizare, încheiat la data de 12.05.2009 şi inregistrat la Compania de Apă Oltenia 
SA sub nr.122/05.12.2009.  

În conformitate cu prevederile art.59(8) din OUG 54/2006 prin hotărârea de 
aprobare a concesionării poate fi aprobată şi subconcesionarea, astfel, pe perioada 
derulării contractului de delegare mai sus menţionat, autoritate locală Municipiul Craiova 
va subconcesiona Companiei de Apă Oltenia SA suprafata de teren aferentă Captării 
Izvarna. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, coroborat cu 
alin. (6) lit. a, cu alin (7) lit a,  ale art. 62 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completăriel ulterioare, privind administraţia publică locală,  şi în 
conformitate cu prevederile din Lg.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, coroborate cu prevederile art.124 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, în conformitate cu prevederile OUG 54/2006 propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:   

 
 1.Concesionarea, pe o perioada de 16 ani, de către Municipiul Craiova de la 
Orasul Tismana a terenului în suprafaţă de de 37 239mp aferent Statiei de Captare 
Izvarna, identificat CF nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178, situat pe raza Orasului 
Tismana, pentru derularea Proiectului ,,Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de 
Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din jud. Dolj în perioada 2014-2020,, 
 2. Întocmirea unui raport de evaluare în vederea stabilirii nivelului redevenţei 
pentru terenul identificat la art. 1, raport de evaluare ce va fi supus aprobării consiliului 
local. 
  3.Împuternicirea Primarul Municipiului Craiova să efectueze toate procedurile 
necesare in vederea concesionarii terenului identificat la art. 1. 
 4. Contractul de concesiune va fi supus aprobării consiliului local.  
 

       DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                           Madlen Anca Voicinovschi 
 
 
 
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
                Vizat pentru legalitate, 
                     Alexandra Beldea 
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