
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

   
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor bunuri-
mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate 

către S.C.Salubritate Craiova S.R.L 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.04.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 60179/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor 
bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
concesionate către S.C.Salubritate Craiova S.R.L; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994, republicată, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, pct.22 şi 23 din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.909/1997, modifcată şi completată; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. 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 scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a bunurilor-

mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi 
concesionate către S.C.Salubritate Craiova S.R.L, având valoarea de inventar de 
2.035.112,00 lei, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, vor deveni venit la bugetul local. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
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., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C.Salubritate 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.60179/12.04.2013 

       SE APROBĂ,                                                                              
                   PRIMAR   
                                      Lia-Olguţa Vasilescu 
 
    
 
                                                         RAPORT, 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 s-a 
aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 
Ulterior această hotărâre a fost modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului 
Local Craiova nr. 223/2008, nr. 55/2008,  nr. 180/2008, nr. 323/2008, nr. 183/2009, nr. 
347/2009, nr. 378/2009, nr. 440/2009,  nr. 480/2009,  nr. 524/2009, nr. 525/2009, nr. 
35/2010, nr. 43/2010 nr. 44/2010, nr. 78/2010, nr. 84 /2010, nr. 140/2010, nr. 
168/2010, nr. 196/2010, nr. 226/2010, nr. 278/2010, nr. 319/2010, nr. 373/2010, nr. 
417/2010, nr. 455/2010, nr. 13/2011, nr. 97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011,  nr. 
218/2011,  nr. 267/2011, nr. 270/2011, nr. 277/2011, nr. 311/2011, nr. 338/2011,  nr. 
406/2011, nr. 483/2011, nr. 23/2012, nr. 99/2012, nr. 121/2012, nr. 66/2012, nr. 
114/2012,  nr. 121/2012, nr. 150/2012,  nr. 210/2012 şi nr. 273/2012.  

Prin Hotărârea nr.384/26.07.2007 s-a aprobat darea în administrarea Serviciului 
Public de Salubritate Craiova a bunurilor :Autocompactoare -4 bucăţi,bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Prin adresa înregistrată sub nr.48022/22.03.2013,SC .SALUBRITATE CRAIOVA 
S.R.L.solicită aprobarea privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea 
suprastructurilor uzate ,în conformitate cu HG 841/1995 modificată şi completată de 
HG.966/1998.Aşa cum se menţionează în adresă,scoaterea din funcţiune este motivată 
de  următoarele: 

În anii 2006,2007 au fost achiziţionate de către Consiliul Local cu facturile 
1479836 /2006şi 10834/2007 patru autocompactoare marca Renault echipate cu 
suprastructuri marca FAUN Rotopress .Deoarece în toată această perioadă de 6-7 ani 
,bunurile  au funcţionat în regim de 12 ore/zi, în situaţia în care durata de folosinţă 
conform catalogului mijloacelor fixe este de 8 ore/zi ,suprastructurile sunt uzate fizic  
avînd o stare precară de funcţionare,ce implică costuri mari de mentenanţă. Soluţia 
propusă în ceea ce priveşte scoaterea din funcţiune,are în vedere dezmembrarea 
mijlocului fix în  componente pentru valorificarea suprastructurii uzate ,în condiţiile 
legii,şi achiziţionarea ,din surse proprii ale SC .SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. a  
patru suprastructuri noi ce le vor înlocui pe cele uzate.În susţinerea solicitării se mai 
anexează Raportul de expertiză tehnică şi constatare şi Decizia nr.21/2013 de numire a 
comisiei de expertiză precum şi referatul nr.3029/2013 privind necesitatea sistării 
utilizării suprastructurilor marca Faun Rotopress. 



 

Situaţia mijloacelor fixe ce fac obiectul adresei nr. 48022/22.03.2013 se prezintă 
astfel: 
Denumire bun  Nr.Inventa

r 
Data PIF Durată 

funcţ 
Val.Inventar(
lei 

Val.amortizar
e(lei) 

Autocompactor 
Renault 

 21300083 01/08/07 8 ani 498.917,00 498.917,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300080 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300081 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300082 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 

Mijloacele fixe  descrise  mai sus ,au fost reevaluate la 31.12.2012 ,fac parte din 
domeniul privat al municipiului Craiova   ,aşa cum figurează în Anexa nr.1şi Anexa 
nr.3 la Hotărârea nr.218/2011 a Consiliului Local al municipiului Craiova ,fiind 
concesionate către SC .SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. în baza  Hotărârii 
nr.209/26.05.2011privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova şi SC Salubritate 
Craiova SRL. Potrivit art.3 din contractul de concesiune  nr.106729/18.07.2011 
încheiat pe cale de consecinţă ,redevenţa aferentă bunurilor  din domeniul public şi 
privat ,concesionate ,este de 142141,03 lei/lună,nivel ce se negociază anual în funcţie 
de situaţia bunurilor care fac obiectul contractului 
Din punct de vedere contabil, pentru cele patru bunuri ,valoarea de intrare a acestora a 
fost recuperată integral pe calea amortizării,mijloacele fixe având durata normală de 
funcţionare (8 ani)neîndeplinită.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    condiţii  
prevăzute la lit (a-g) respectiv , dacă au devenit inutilizabile înaintea expirării duratei 
normale de utilizare ,ca urmare a uzurii morale şi fizice avansate. De asemenea în 
conformitate cu prevederile H.G.nr.568/2000 privind modificarea si 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. 
 
Fată de cele prezentate,avînd în vedere prevederile H.G.nr.841/1995,privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice,actualizată,  Legea nr.15/1994 rep.privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale,prevederile punctelor nr.22 şi 23 din 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 ,aprobate prin 
H.G.nr.909/1997,cu modificările şi competările ulterioare,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. Scoaterea din funcţiune , valorificare si casare    a bunurilor -mijloace fixe care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova si date  în  concesiune  către SC 



 

Salubritate Craiova SRL,având o valoare  de inventar de 2.035.112,00 lei conform 
Anexei la prezentul raport. 

       2. Mandatarea administratorului SC Salubritate Craiova SRL,pentru îndeplinirea 
tuturor formalităţilor legale de scoatere din funcţiune,valorificare sau casare a  
bunurilor -mijloace fixe cuprinse în Anexa la prezentul raport. 
      3.Sumele rezultate  din valorificarea bunurilor descrise la punctul 1, după deducerea 
cheltuielilor aferente ,se  fac venit la bugetul local,. 
          4.După scoaterea din funcţiune,valorificare şi casare,în baza documentelor 
întocmite de Comisia de casare ,Direcţia Patrimoniu va proceda la modificarea  în mod 
corespunzător a inventarul bunurilor care  aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova aprobat prin HCL nr.522/2007 cu modificările si completările ulterioare ,si a 
HCL nr.209/2011 privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova şi SC Salubritate 
Craiova SRL.  
 
 
           Director executiv,                                                                                        
           Adriana Cîmpeanu                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  Întocmit,                                  
                                                                                                      cons.Silvia Nănău 
 
 
 
                                          Avizat pentru legalitate, 
                                                            Cons.jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                      
Anexă 
 
 
                                           Mijloace Fixe propuse pentru scoatere din funcţiune 
 
 
Denumire bun  Nr.Inventar Data PIF Durată 

funcţ 
Val.Inventar(
lei 

Val.amortizar
e(lei) 

Autocompactor 
Renault 

 21300083 01/08/07 8 ani 498.917,00 498.917,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300080 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300081 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 

Autocompactor 
Renault 

 21300082 01/09/07 8 ani 512.065,00 512.065,00 
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