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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

PROIECT  
            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 

referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.11.2013. 

Având în vedere raportul nr.169977/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi 
completată, aprobată prin Legea nr.22/2007; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin completare cu bunul „Autocompactor 5 mc. Renault 
Maxity”, cu seria saşiu VF6SGFF2471013096, carosat cu suprastructura seria 
RPM5/07, neînmatriculat, achiziţionat cu valoarea de 248.000 lei. 

  Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., prin completare cu bunul identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază 
de proces-verbal. 

  Art.4.Pe data prezentei hotărâri , se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.169977/13.11.2013 

       SE APROBĂ,                                 
                   PRIMAR   
                                         Lia-Olguţa Vasilescu 
                                                       RAPORT, 
 
        Prin Hotărârea nr. 22/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate 

comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub 
denumirea S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA”S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129 A. 

  Iniţial,bunurile proprietate publică şi privată a Municipiului  Craiova  au fost date în administrarea Serviciului 
Public de Salubritate Craiova conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
81/2006(bunuri publice) şi H.C.L.  nr. 60/2008,(bunuri proprietate privată), cu modificările şi completările ulterioare.Ca 
urmare a adresei nr. 3266/20.05.2011, prin Hotărârea nr. 209/26.05.2011, Consiliului Local al Municipiului Craiova a  
aprobat  încheierea cu S.C SALUBRIATATE CRAIOVA S.R.L. a contractului de concesiune a bunurilor proprietate 
publică şi privată a Municipiului Craiova date în administrarea Serviciului Public prin actele mai sus invocate.Conform 
contractului înregistrat la nr.106729/18.07.2011 pentru bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova  redevenţa lunară este 142.141,03 lei,nivel care se va negocia în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul 
contractului. Contractul de concesiune cuprinde 3 anexe astfel : Anexa 1- bunurile ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, Anexa 2-bunurile ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova concesionate şi Anexa 3 – 
bunuri proprii preluate de la S.P Salubritate Craiova aşa cum au fost evidenţiate în situaţiile financiar-contabile la data 
preluării. 

 Prin adresa emisă de către SC SALUBRIATATE CRAIOVA SA înregistrată sub nr. 11846/13.11.2013 aceasta 
solicită întreprinderea demersurilor cu privire la darea în administrare societăţii a bunului cu denumirea de 
Autocompactor 5mc RENAULT MAXITY cu seria şasiului VF6SGFF2471013096 carosat cu suprastructura seria 
RPM5/07 , neânmatriculat achiziţionat cu valoarea de 248.000 lei , conform facturii fiscale nr. 0217/08.11.2013 emisă de 
BAU TEHNOLOGY SRL.  

 Fata de cele menţionate şi in conformitate cu prevederile art. 5 lit. b şi art. 59 al. 1, 2, 3 din OG nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,  modificată şi completată , în temeiul  art. 36 
alin.2 lit c coroborat cu alin5 lit.a şi b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  propunem spre aprobare : 

 
  1.Modificarea  inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Craiova  prin 

completare cu bunul Autocompactor 5mc RENAULT MAXITY cu seria şasiului VF6SGFF2471013096 carosat cu 
suprastructura seria RPM5/07, neânmatriculat achiziţionat cu valoarea de 248.000lei. 

   2.Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.209/2011 cu privire la obiectul 
contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
municipiului Craiova şi S.C Salubritate Craiova S.R.L în sensul completării Anexei nr.2  cu bunul 
“Autocompactor 5mc RENAULT MAXITY cu seria şasiului VF6SGFF2471013096 carosat cu suprastructura 
seria RPM5/07 , cu valoarea de 248.000lei”. 

    3.Predarea -primirea bunului descris la punctul 1 se va face pe bază de  proces-verbal .  
  4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007  

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 
                   
                Director executiv,                                                                                  Şef Serviciu,                     
               Ionuţ Cristian Gâlea                                                                           Cristina Daniela Radu         
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Întocmit,   
                                                                                                             insp.Cosmin Popescu 
                                           
                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                              Cons.jur. Isabela Cruceru  
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