
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
 

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

a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 

 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.09.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 136375/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi 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 administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 

 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 unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor 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 şi nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al 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 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 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.136375 / 16.09.2013 

                        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 Hotărîrea Guvernului nr. 141/2008. 
           Prin adresa înregistrată sub nr.230/12.09.2013, SC. Peţe şi Târguri Craiova S.R.L.solicită aprobarea 
privind trecerea bunurilor- mijloace  fixe din Piaţa 1 Mai, din domeniul public al  Municipiul Craiova în 
domeniul privat în vederea  casarii  acestora. .În referatul de susţinere se precizează că: 
Prin HCL 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1,reorganizarea Serviciului 

Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi 

asociaţi, respectiv SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova având denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. 

În conformitate cu art.10 alin.(1) si (2) din HCL 24/2011 si HCL 397/2011,bunurile proprietate 

publica si privata a municipiului Craiova care au fost date în administrarea S.P.A.P.T Craiova potrivit 

HCL 82/2006 cu completarile şi modificările ulterioare au fost concesionate prin negociere directă 

către SC ,,Piete si Târguri Craiova ’’ SRL, încheindu-se  contractului de concesiune înregistrat la S.C 

,,Pieţe şi Târguri Craiova ’’ SRL sub nr. 1161/12.01.2012 şi la Primaria Municipiului Craiova sub nr 

4487/12.01.2012. 

Având în vedere necesitatea modernizarii pietelor din Municipiul Craiova ,SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL şi-a propus realizarea unei investitii în Piaţa 1 Mai ce vizează reconstruirea 

acesteia, fapt ce impune dezafectarea construcţiilor existente. 

Din verificarile efectuate un numar de şapte mijloace fixe situate in Piata 1 Mai, transmise în 

concesiune către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, evidenţiate în Anexa 1 a prezentului 

raport, au un grad de uzură avansat, astfel că trebuie  dezafectate. 

Situaţia mijloacelor fixe ce fac obiectul adresei nr. 230/12.09.2013  înregistrate în evidenţa contabilă şi 

reevaluate se prezintă astfel: 

Nr crt  Denumire  
mijloc fix 

Suprafata Poziţie 
dom.public 

Nr.inventar Inceput 
amortizare 

Durata  
folosintă 

Valoare mijloc fix
(lei) 

1 Galantar branza  
 

23,66 mp 4698 
HG965/2002 

12003595 Febr. 1980 
 

10 ani  
si o luna  

33744,4 

2 Magazie 
materiale  

6,18 mp 4701 
HG965/2002 

12003598 01.02.98 10 ani 2221,6 

3 Sopron metalic  173,52 mp 4697 
HG965/2002 

12003594 01.02.80  10 ani  27284,52 

4 Cabina Taxare  9,99 
mp 

4700 
HG965/2002 

12003597 Febr 
1979 

40 ani 3590,93 

5 Grup social  6,25mp 4699 12003596 01.02.79 40 ani 1122,36 



 

HG965/2002 

6 Platforma gunoi  17 mp HCL 
279/2010 

12008412 Iunie 2010 20 ani 420,36 

7 Alei pietonale 
Piata 1 Mai 

491,49 
mp 

4703 
HG965/2002 

12003599 01.01.79 26 ani 201000,39 

  
 Întrucât  bunurile  aparţin domeniului public al Municipiului Craiova conform  Hotărîrii Guvernului 

nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2008,şi faţă  de 

justificarea formulată prin raportul nr.20543/12.09.2013 al SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, sunt aplicabile 

prevederile Ordonanţei de Guvern nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de  scoatere din funcţiune 

,casare şi valorificare a activelor corporale. În atare situaţie , pentru scoaterea din funcţiune în vederea 

valorificării şi după caz, casării, mijloacele fixe descrise mai sus,cu durată normală de utilizare consumată sau 

neconsumată,a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică ,vor fi trecute în domeniul privat al 

Municipiului Craiova, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia ,cu modificările şi completările ulterioare . 

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

bunurilor-mijoace  fixe   concesionate  către SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L şi  identificate  în Anexa 
la prezentul raport. 

       2.Aprobarea  scoaterii din funcţiune , în vederea valorificarii şi casarii  a bunurilor prevăzute la punctul 
1.  

       3.  Mandatarea administratorului SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L să îndeplinească toate formalităţile 
legale de  scoatere din funcţiune , valorificare  sau casare  a bunurilor prevăzute la punctul 1. 

       4.Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la punctul 1 se fac venit la bugetul local. 
      5.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 a Hotărârii nr. .397/2011 a Consiliului Local al Municipiului Craiova  
referitoare la  concesionarea prin negociere directă, către  SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  a 
bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova. 

       5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul 
Consiliului Judeţean Dolj,pentru modificarea corespunzătoare 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 Hotărîrea Guvernului nr. 141/2008. 
                 
          Director Executiv,                                                                
Şef Serviciu.  
Cristian  Ionuţ Gâlea                                                                              Cristina Daniela Radu   
Avizat pentru legalitate,                                                                                Întocmit,                                                                            
            Cons.jur.Cristian  Ionuţ Gâlea                                                                      Cons. Silvia Nănău 



 

 
                                                                                                                               Anexa  
 
 
         BUNURI SITUATE ÎN PIAŢA 1 MAI  CONCESIONATE CĂTRE SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL  PROPUSE 
PENTRU A FI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 
 

                               
 

Nr crt  Denumire  
mijloc fix 

Suprafata Poziţie dom.public Nr.inventar Inceput 
amortizare 

Durata 
folosintă

1 Galantar branza  
 

23,66 mp 4698 HG965/2002 12003595 Febr. 1980 
 

10 ani 
si o luna 

2 Magazie materiale  6,18 mp 4701 HG965/2002 12003598 01.02.98 10 ani

3 Sopron metalic  173,52 mp 4697 
HG965/2002 

12003594 01.02.80  10 ani 

4 Cabina Taxare  9,99 
mp 

4700 
HG965/2002 

12003597 Febr 
1979 

40 ani

5 Grup social  6,25mp 4699 HG965/2002 12003596 01.02.79 40 ani

6 Platforma gunoi  17 mp HCL 
279/2010 

12008412 Iunie 2010 20 ani

7 Alei pietonale Piata 1 
Mai 

491,49 
mp 

4703 HG965/2002 12003599 01.01.79 26 ani
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