
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
 

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

a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, concesionat 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 
28.02.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 26547/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, concesionat 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 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, 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 mijlocului fix „Staţie îngropată Făcăi”, cu număr de inventar 
12002126 şi valoarea de 13.400,00 lei, concesionat către S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A, identificat la poziţia 2807 din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 
965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. 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 bunurilor 
proprietate publică. 



 

Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 

Art.4. 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. 26547/18.02.2013 
 
                                                                                                                        
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR                                                                                                  
         LIA OLGUŢA VASILESCU                                      
       
 
1                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 la Primăria municipiului Craioava  sub 
nr.19540/06.02.2013,S.C.Compania de Apă Oltenia S.A transmite Hotărârea nr.1/24.01.2013 a 
Cosiliului de Administraţie prin care s-a aprobat înaintarea documentaţiei referitoare la ,,Staţia 
îngropată Făcăi,,în vederea trecerii mijlocului fix din domeniul public al  Municipiul Craiova 
în domeniul privat şi ulterior casarea acestuia .În referatul de susţinere se precizează că prin 
construirea şi punerea în funcţiune a Staţiei Făcăi -Gioroc , Staţia îngropată Făcăi nu mai are 
utilitatea pentru care a fost construită fiind folosită doar ca depozit de materiale ,drept pentru 
care menţinerea în funcţiune nu se mai justifică. 
         În Hotărîrea Guvernului nr. 965/2002 Anexa nr.2 a fost identificat bunul „ Staţia 
îngropată Făcăi ” la poziţia nr. 1228, iar în HG nr. 141/2008 Anexa nr.2, pentru modificarea şi 
completarea H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi 
a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, bunul mai sus menţionat se regăseşte la 
poziţia 2807 , iar prin HCL nr. 457/2005,  a fost dat în administrare către R.A.Apă Craiova şi 
ulterior concesionat către S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.prin HCL nr.447/2007. 
În evidenţa contabilă la data de15.12.2012,mijocul fix cu numărul de inventar 12002126 are 
valoarea de 13400,00lei (după reevaluarea din anul 2008 a  valoarii iniţiale de inventar de 
2106lei).  
            Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea nr.1/24.01.2013 a Cosiliului 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 ,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 mijocului fix  „ Staţie îngropată Făcăi ” cu număr de inventar 
12002126  şi valoare de 13.400,00lei concesionat către  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A 



 

      şi identificat la poziţia   2807 în Anexa nr.2 din HG nr. 141/2008  pentru modificarea şi 
completarea H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, 
precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, 

 
       2. Scoaterea din funcţiune , casare şi valorificare a bunului prevăzut la punctul 1.  
 
      3. Modificarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 prin anularea  poziţiei 2807 
 
      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 bunul prevăzut la punctul 1,şi a Hotărârii 
nr.447/2007 referitoare la  concesionarea prin negociere directă, către  S.C.Compania de Apă 
Oltenia S, a bunurilor proprietate publică. 

 
       5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul 

Consiliului Judeţean Dolj,pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008. 
  
 
  
  
 
           
          
          Director Executiv, Ş                                                       
ŞŞ                                                                                          
Şef Serviciu.     
         Adriana Cîmpeanu                                                                        Ionuţ Gâlea 
                
    
 
 

       Întocmit,                                                     
             Cons. Silvia Nănău 
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