
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
     
 PROIECT 

 
 

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

Craiova, a bunului „Clădire Cabină Poartă – Spitalul Municipal Filantropia 
Craiova” 

     
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.138447/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunului „Clădire Cabină Poartă – Spitalul Municipal Filantropia Craiova”, 
în vederea scoaterii din funcţiune;        

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 
Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunului „Clădire Cabină Poartă–Spitalul Municipal Filantropia 
Craiova”, cu număr de inventar 12008440 şi valoarea 660,66 lei, în vederea 
scoaterii din funcţiune, în vederea scoaterii din funcţiune. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.   

  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 Economico – Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
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 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 HCL nr.416/2010 a fost aprobată completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public cu    mijlocul fix ,,SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, CONSTRUCłIA C25 - 
CABINĂ POARTĂ, CU SUPRAFAŢA DE 7 MP,,  

         Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.135609/12.09.2013,  Spitalul Clinic Municipal  ,,Filantropia,, Craiova ne transmite Procesul 
verbal nr. 17 încheiat în data de 10.09.2013 în urma şedinţei Consiliului Director în care a 
fost aprobată demolarea cabinei portarilor. 

 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 ,în temeiul 
art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a şi art.123 dinLegea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova trecerea bunurilor din domeniul public al Municipiul Craiova în domeniul privat 
în vederea scoaterii din funcţiune, a bunului identificat sub denumirea CLĂDIRE CABINĂ 
POARTĂ- Spitalul Municipal Filantropia,  având număr de inventar 12008440 şi valoarea 
660,66 lei. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, art. 
36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică,  art. 36 
alin 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

 
        

• Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în 
vederea scoaterii din funcţiune a bunului CLĂDIRE CABINĂ POARTĂ- Spitalul 
Municipal Filantropia,  având număr de inventar 12008440 şi valoarea 660,66 
lei. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  



domeniului public al municipiului Craiova, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 
al municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc  domeniului privat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
• Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale 

prin intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea 
corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008 . 
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