
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

      PROIECT                                                                             
  

         HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013. 
          Având în vedere raportul nr.8921/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 
referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Titlului VI  - Proprietatea Publică, art.858 – 875 din 
Codul Civil şi Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi 
completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, alin.1, 
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 anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.146/2012 referitoare la bunurile care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, concesionate prin negociere directă către S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., prin completare cu bunurile identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitată “Oltenia” 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.8921/21.01.2013 

                                                                                                                                SE APROBĂ, 
                                                                                                                                 PRIMAR 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind  modificarea H.C.L. 146/2012, în sensul completării anexei la hotărăre cu bunuri ce 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
 

          În conformitate cu H.C.L. 146/27.09.2012  s-a aprobat concesionarea prin negociere 
directă către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. a unor  bunuri aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova. 
          Prin adresa nr.148572/21.11.2012 a Serviciului Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică,  se solicită  analizarea apartenenţei la domeniul public sau 
privat al municipiului Craiova  a  unui număr de 24 poziţii privind canale, iar ulterior 
analizării acestea să fie concesionate către S.C. Compania de Apă”Oltenia” S.A. 
          În urma verificărilor celor 24 de poziţii”canale” privind apartenenţa lor la domeniul 
public sau privat al municipiului Craiova, s-a stabilit că bunurile aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, iar în contabilitate bunurile au următoarea valoare 
contabilă 13.173.681.83lei. 
          Având în vedere cele menţionate mai sus propunem concesionarea către S.C. 
Compania de Apă S.A. a celor 24 de poziţii prevăzute în anexă la prezentul raport.    
           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind 
bunurile de proprietate publică, cu modificările şi completările  ulterioare coroborat cu 
prevederile art.36 alin 2 lit.c, art.115 lit.b şi art.121 alin.1-3 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 

• Completarea  anexei la H.C.L. nr.146/2012 cu poziţiile prevăzute  în 
anexă la prezentul raport. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                         SEF SERVICIU 
    Adriana Cîmpeanu                                             Gabriel Smaranda 

 



 
Avizat de legalitate 

Cons. Jur. Ionuţ Gâlea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 

 

Nr. Denumire activ fix corporal  Număr 
inventar 

Cod de Clasificare din catalog TOTAL 
VALOARE 
INVENTAR 

1. CANAL ABATORULUI 
(VALEA  GANGULUI) 

12007934 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

274.974.67 

2. CANAL VALEA GANGULUI 
(ZONA  GRĂDINI) 

12007935 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

98.203,56 

3. CANAL  STR.ALUNULUI 12007936 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

44.186,91 

4. CANAL, STR. ALUNULUI –
STR. AL. II DEPOULUI 

12007937 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

98.203,56 

5. CANAL  CORNIŢOIU ( 
SPATELE CIMITIR 
SINEASCA) 

12007938 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

196.418,86 

6. CANAL VALISGOLD (STR. 
TITULESCU-BALTA II CV-TA) 

12007939 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

471.393,52 

7. CANAL STR. ELIZA OPRAN  
(BALTA II CV-TA, POD 
BREASTA) 

12007940 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

1.473.100,36 

8. CANAL I.P.E.G (IPEG-
SBT.BRESTEI ŞI CERNELE-
SERCA) 

12007941 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

64.819,98 

9. CANAL STR. FERMIERULUI 
(STR.FERMIERULUI-IPEG) 

12007942 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

73.652,67 



10. CANAL BOBONETE-STR. 
IZVORULUI-STR. 
POLIGONULUI-SERCA 

12007943 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

19.647,75 

11. CANAL RANDUNELE-STR 
TECHIRGHIOL-AL.VI 
FRAGILOR-SER 

12007944 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

282.833,77 

12. CANAL DOBROGEA STR. 
POENII-STR.DOBROGEA 

12007945 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

343.724,20 

13. CANAL ERPIA –STR. 
DROBETA-STR. RAULUI 

12007946 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

589.244,84 

14. CANAL SUSITA-STR.SUSITA-
TRAV. STR.MUNTENIA-
SERCA 

12007947 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

17.677,11 

15. CANAL DISTIGAZ 
(DISTRIGAZ-STR.RÂULUI) 

12007948 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

2.944,23 

16. CANAL  IUG-DAEWOO-STR. 
DRUMUL APELOR-PÂRÂU 
PREAJBA  

12007949 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

628.516,88 

17. CANAL BECHET-SOSEAUA 
BECHET-PREAJBA 

12007950 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

196.418,86 

18. CANAL VIILOR CIMITIR 
ROBOICA-STR.BARIERA 
VÂLCII 

12007951 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

171.856,23 

19. CANAL 500 TANCODROM-
HANUL DOCTORULUI 

12007952 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

1.649.871,46 

20.  CANAL 123/1 TARLAUA 15 
DEZBENZINARE 

12007953 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

82.497,09 

21.  CANAL 121 TARLAUA 15,16 12007954 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 29.712,09 



DEZBENZINARE  cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

22. CANAL 151 TARLAUA 20 
VALEA SARPELUI  

12007955 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

5.892.401,44 

23. CANAL 499 TARLAUA 52/1 
CERNELE PIC  

12007956 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

78.555,81 

24. CANAL SERCA HANUL 
ROSU- POPOVENI 

12007957 1.8.15 Alte construcţii pentru alimentare 
cu apa, canalizare şi îmbunătăţiri funciare 
neregăsite în cadrul subgrupei 1.8. 

392.825,98 

TOTAL VALOARE CONTABILĂ 13.173.681,83 
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