
 

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.Compania de Apă „Oltenia” 

S.A. în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 
 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.10.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 150033/2013 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. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., 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, 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 şi Titlului  VI –
Proprietatea Publică, art.858-875 din Codul Civil; 

 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. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se mandatează directorul general al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 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.447/2007 referitoare la concesionarea, prin 
negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.,  a unor bunuri 
proprietatea publică a 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. Compania de Apă „Oltenia” S.A.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.150033/ 2013                                                                                                                        
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  
         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       
 
 
               RAPORT, 
 
 
  
     Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craioava  sub nr.139342/19.09.2013, S.C.Compania de 
Apă Oltenia S.A transmite Hotărârea nr.12/06.09.2013 a Cosiliului de Administraţie prin care s-a aprobat 
înaintarea documentaţiei referitoare la trecerea unor bunuri  din domeniul public al  Municipiul Craiova în 
domeniul privat şi ulterior casarea acestuia .În referatul  nr.15800/18.07.2013 a UIP-FC de susţinere a solicitării  
se precizează că prin implementarea contractului de lucrări CL-2 “Reabilitarea staţiei de tratare a apei Işalniţa 
“cele 9 bunuri urmează a fi demolate şi ulterior reconstruite ,drept pentru care menţinerea în funcţiune nu se 
mai justifică. 
  Situaţia bunurilor -mijloace fixe  ce fac obiectul adresei nr. 139342/19.09.2013 se prezintă astfel: 
N
r.
cr
t. 

Denumire activ fix 
corporal 

Nr.inventar Valoare de 
inregistrare 
reevaluate la 
30.12.2012(lei) 

Poziţie Anexa 
2 la 

HG.965/2002 

Poziţie Anexa 2 
la HG.141/2008 

1 Cămin distribuţie 12000451 1300 1228 1212 
2 Decantoare suspensionale 12000453 392715,29 1290 1214 
3 Reţele alimentare energie 

electrică 
12000431 262087,61 1295 1193 

4 Cămin distribuţie 
decantoare Işalniţa II 

12000427 106901,86 1303 1189 

5 Instalaţii mecanice-Staţie 
filtrare şi  pompare   
Işalniţa 

12000448 33200 1297 1209 

6 Instalaţii mecanice-Staţia 
chimică  Işalniţa 

12000423 61136 1299 1185 

7 Instalaţii mecanice-Clădire 
Cheson-ST.Pomp.nămol 
ape reziduale-Işalniţa 

12000424 11780 1300 1186 

8 Instalaţii mecanice-Staţia 
chimică  Işalniţa II 

12000435 2795 1311 1197 

 
9 Instalaţii mecanice-ST. 

Filtrare pomp.TR.II Işalniţa 
12000437 57038,53 1313 1199 

       Mijloacele fixe  descrise  mai sus, fac parte din domeniul public  al Municipiului Craiova fiind cuprinse în   
Hotărârea nr. 147/1999 prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Craiova şi ulterior   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 Hotărârea Consiliului 
Local nr. 457/2005 bunurile  au fost date în administrare către R.A.Apă Craiova şi ulterior prin H.C.L 
nr.447/2007 ,concesionate către S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.Din punct de vedere contabil, cele nouă 
bunuri- mijloacele fixe au durata normală de funcţionare (50 ani) neîndeplinită aşa cum rezultă din Fişa 
Mijlocului Fix anexată la raport. 
 
 



 

Potrivit art.11 din Instrucţiunile  MAI nr.167/30.07.2009, mijloacele fixe care au durată normală de utilizare 
neîndeplinită se propun pentru scoatere din funcţiune numai dacă îndepinesc una din condiţiile prevăzute la lit 
(a-g) respectiv , a) cand exista aprobare pentru executarea unor obiective noi de investitii sau pentru 
dezvoltarea capacitatilor existente, al caror amplasament afecteaza unele cladiri, instalatii sau alte mijloace. De 
asemenea, în conformitate cu prevederile H.G.nr.568/2000 privind modificarea şi completarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, rep.aprobată prin H.G.nr.909/1997, in cazul instituţiilor publice 
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare se aprobă de către 
ordonatorul principal de credite.De asemenea, potrivit 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,   activele 
corporale care alcătuiesc domeniul public al unitaţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu 
durată normală de utilizare consumată sau neconsumată, a caror mentinere în funcţiune nu se mai justifică, se 
scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în condiţiile prevăzute de ordonanţă şi anume: 
- Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificarii şi, după caz, casarii, activele corporale  vor fi trecute 
in domeniul privat al  al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia. 
- După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea acestora 
potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fară plată şi de valorificare a bunurilor apartinând 
instituţiilor publice . 
-Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale , după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la 
bugetul local, pentru  scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.   
            Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea nr. 12/06.09.2013 a Consiliului de Administraţie al   
S.C.Compania de Apă Oltenia S.A, 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,  şi Titlul VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 din Codul Civil, în temeiul  art.36, 
alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a  şi art.123 din Legea nr.215/2001 ,republicată ,privind administraţia publică 
locală  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

       1.Trecerea din  domeniului public,  în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri- mijloace fixe, 
concesionate către  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.  şi identificate  în Anexa la prezentul raport,în vederea 
scoaterii din funcţiune  casarii şi valorificarii. 

        2.Mandatarea Directorului General al  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A. să  îndeplinească toate formalităţile 
legale de  scoatere din funcţiune , valorificare  sau casare  a bunurilor prevăzute la punctul 1. 

         3.Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la punctul 1 se fac venit la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova. 

        4.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. 447/2007 a Consiliului Local al Municipiului Craiova  referitoare la  concesionarea 
prin negociere directă, către  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A. a bunurilor proprietate publică . 

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

          
      
                Director Executiv,                                                                                   

Şef Serviciu.    
   

                Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                         Cristina Daniela Radu 
               
  
            Avizat pentru legalitate, 
         Cons.jur.Cristian   Ionuţ  Gâlea                            Întocmit,                                                                                                                                      
                                                                                                                                     Cons. Silvia Nănău 
                    
 
                                                                                               Anexa 



 

  
         BUNURI -MIJLOACE FIXE  CONCESIONATE CĂTRE  S.C. COMPANIA DE APĂ PROPUSE 
PENTRU A FI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA  
 
        
  
       
         
    
Nr.
crt. 

Denumire activ fix corporal Nr.inventar Valoare de 
înregistrare 
reevaluate la 
30.12.2012(lei) 

Poziţie Anexa 
2 la 

HG.965/2002 

Poziţie Anexa 2 la 
HG.141/2008 

1 Cămin distribuţie 12000451 1300 1228 1212 
2 Decantoare suspensionale 12000453 392715,29 1290 1214 
3 Reţele alimentare energie 

electrică 
12000431 262087,61 1295 1193 

4 Cămin distribuţie decantoare 
Işalniţa II 

12000427 106901,86 1303 1189 

5 Instalaţii mecanice-Staţie 
filtrare şi  pompare   Işalniţa 

12000448 33200 1297 1209 

6 Instalaţii mecanice-Staţia 
chimică  Işalniţa 

12000423 61136 1299 1185 

7 Instalaţii mecanice-Clădire 
Cheson-ST.Pomp.nămol ape 
reziduale-Işalniţa 

12000424 11780 1300 1186 

8 Instalaţii mecanice-Staţia 
chimică  Işalniţa II 

12000435 2795 1311 1197 

 
9 Instalaţii mecanice-ST. Filtrare 

pomp.TR.II Işalniţa 
12000437 57038,53 1313 1199 
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