
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                   
  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

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 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013. 

    Având în vedere raportul nr.88477/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 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; 

  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.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.146/27.09.2012, prin completare cu bunurile care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, cuprinse în măsura ISPA 2000/RO/16/P/002-2-
„Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul 
Craiova”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarierea bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.43/2012 referitoare la 
introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiţiei 
“Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi reţelei de canalizare, precum şi 
furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru 
protecţia fluviului Dunăre, România”. 

              Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4.  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,          SECRETAR, 

 Lia – Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu            
Nr. 88477 /10.06.2013 

                                                                                                                        
                            SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR                                                                                                  

                                   LIA OLGUŢA VASILESCU                                     
       

 
               RAPORT, 

 
  
     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craioava  sub nr.9333/21.01.2013 S.C.Compania 

de Apă Oltenia S.A a comunicat valoarea totală  de 392.723.826,91 lei a   investiţiei realizată în 
programul ISPA 2000/RO/16/P/002  ca urmare a finalizării proiectelor aferente programul ISPA 
2000/RO/16/P/002 -02- Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul 
Craiova  şi predării mijlocelor fixe către  Primăria Municipiului Craioava prin Procesul-Verbal de  
Predare -Primire înregistrat la Primăria Municipiului Craioava  sub nr 5004/15.01.2013 şi  la  
S.C.Compania de Apă Oltenia S.A cu nr.21826/28.12.2012.                                                                                                                            

 Avînd la bază  Procesul -Verbal de predare-primire a  mijlocelor fixe pentru lucrările efectuate 
anterior în cadrul  programul ISPA înregistrat la  la Primăria Municipiului Craioava  sub nr 
5840/16.01.2012  şi  la  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A cu nr.17444/29.11.2011, prin Hotărârea 
nr.43/2012, Consiliul Local al Municipilui Craiova, a aprobat introducerea în domeniul public al 
municipiului Craiova, a investiţiei “Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi reţelei de 
canalizare, precum şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru 
protecţia fluviului Dunăre, România” în valoare totală de  392776829,98 lei (316755508 lei + TVA 
76021321,98 lai) şi a avut următoarele obiective: 
1. - Reabilitarea şi modernizarea statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Craiova - procesul 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1/12.08.2011, cu valoarea de 175749927,78 
lei(141733812,68 lei + TVA 34016115,10 lei) 
2. - Extinderea şi reabilitarea retelei de canalizare în municipiul Craiova - Procesul verbal de receptie 
finală nr.1/11.11.2011, cu valoarea totală de 121668649,55 lei (98119878,67 lei + TVA 23548770,88 lei) 

- Reabilitare retea de distributie  apa potabila în municipiul Craiova -  Procesul verbal de receptie 
finală din data de 16.08.2011, cu valoarea totală de 95358252,65 lei (76901816,65 lei + TVA 18456436 
lei).  

Avînd în vedere Procesul verbal nr. 5840/16.01.2012 şi  Procesul verbal nr,5004/15.01.2013 la care 
se face referire , S.C.Compania de Apă Oltenia S.A  a solicitat modificarea  valorii totale a investiţiei 
înregistrate , de la  392776829,98 lei   la 392.723.826,91 lei  în sensul corelării cu următoarele: 
3. - Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-02- Reabilitarea şi modernizarea statiei de epurare a apelor 
uzate din municipiul Craiova - procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  lucrarile 
efectuate nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 175.452.253.73 lei(valoare lucrări şi asistenţă 
141493753,02lei +TVA 33.958.500,71lei) 
4. - Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-03 Extinderea şi reabilitarea retelei de canalizare în 
municipiul Craiova - Procesul verbal de procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  
lucrarile efectuate nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 122068680 lei (valoare lucrări şi asistenţă 
98.442.484.56 lei + TVA 23.626.196,29 lei) 

-  Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-04-Reabilitare retea de distributie  apa potabila în municipiul 
Craiova -  Procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  lucrarile efectuate 
nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 95.202.892,30lei (valoare lucrări şi asistenţă 76.776526,05 lei 
+ TVA 18.426.366,25lei). 

 Drept urmare ,prin Hotărârea nr. 87/28.02.2013, Consiliului Local al Municipiului    Craiova a 
aprobat   modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 



aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 in sensul modificării valorilor de inventar ale bunurilor 
descrise mai sus la valorile prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre..    

   Prin  Hotărârea nr..146/27.09.2012, Consiliului Local al Municipiului    Craiova a aprobat 
,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,pe durata contractului de delegare a 
gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare.  

   Prin adresa nr. 54411/03.04.2013, S.C.Compania de Apă ,, Oltenia” S.A.solicită concesionarea 
bunurilor cuprinse în măsura ISPA 2000/RO/16/P/002-02 -Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare 
a apelor uzate din municipiul Craiova şi identificate în Anexa la adresa de mai sus, conform  contractului 
de delegare aprobat prin H.C.L.nr.465/2010. În raport de solicitare se impune modificarea art.1 din  
Hotărârea nr..146/27.09.2012 prin completarea Anexei cu bunurile aparţinând domeniului public 
prevăzute în ANEXA la prezentul raport. 

  
 Faţă de cele prezentate ,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.1din Legea  
nr.215/2001 ,republicată,privind   administraţia publică locală , propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: 

 
  1..Modificarea art.1 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Craiova 

nr.146//27.09.2012 cu privire la concesionarea ,prin negociere directă,către  S.C.Compania de Apă 
,, Oltenia” S.A a unor  bunuri aparţinând domeniului  public  al  municipiului Craiova  prevăzute 
în anexă,,  în sensul completării cu  bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 
cuprinse în măsura ISPA 2000/RO/16/P/002-02 -Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a 
apelor uzate din municipiul Craiova şi identificate în ANEXA  la prezentul raport.. 

 
        2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr.146/2012, referitoare la concesionarea unor bunuri către S.C. Compania de Apă ,, Oltenia” 
S.A.,nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova, nr. 43/2012 referitoare la  introducerea în domeniul public al municipiului 
Craiova, a investiţiei Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi reţelei de canalizare, precum şi 
furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecţia fluviului 
Dunăre, România  ,nr 144/2011 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008 şi nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova  cu modificările şi completările ulterioare. 

3.      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,                                                             
                 Adriana Cîmpeanu                                           
 
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                      Cons.Silvia Nănău 
                                                                                                                     
                                                       Avizat de legalitate, 
                                                       Cons.jur.Ionuţ Gâlea 
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