
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 

valorificării 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.01.2014; 
          Având în vedere raportul nr. 9639/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării; 
 În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Legea 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.246/2001şi 
Titlul VI-Proprietatea Publică, art.858-875 Cod 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 bunului-mijloc fix „magazin-Piaţa Centrală”, cu număr de inventar 
12006403 şi valoarea de inventar de 30.086,22 lei, concesionat către S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunului 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.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al 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. Pieţe şi Târguri 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                                                                                        SE APROBĂ, 
Direcţia Patrimoniu                                                                                                             PRIMAR     
Serviciul Patrimoniu                                                                                        LIA OLGUŢA VASILESCU  
Nr. 9639 /21.01.2014                                                                                                                       
                           
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                 RAPORT, 
 
           Prin adresa înregistrată sub nr.10/16.01.2014, SC. Peţe şi Târguri Craiova S.R.L.solicită aprobarea 
privind trecerea construcţiei tip magazin situată în Piaţa Centrală, din domeniul public al  Municipiul Craiova 
în domeniul privat în vederea  casarii  acestora. .În referatul de susţinere cu nr.2159/14.01.2014 se precizează 
că: 
Prin HCLnr.24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1,reorganizarea Serviciului 

Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi 

asociaţi, respectiv SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova având denumirea SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. În conformitate cu art.10 alin.(1),(2) din HCL 

nr.24/2011, şi  în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.  397/2011, bunurile proprietate 

publică şi privată a municipiului Craiova care au fost date în administrarea S.P.A.P.T Craiova potrivit HCL 

nr.82/2006 cu completările şi modificările ulterioare, au fost concesionate prin negociere directă către SC 

,,Piete si Târguri Craiova ’’ SRL, încheindu-se  contractului de concesiune înregistrat la S.C ,,Pieţe şi Târguri 

Craiova ’’ SRL sub nr. 1161/12.01.2012 şi la Primaria Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012. Obiectul 

contractul de concesiune-ANEXA la H.C.L. nr.397/2011, este cedarea şi preluarea în concesiune a bunurilor 

descrise în   Anexa 1 la contractul de concesiune.- bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova, respectiv în Anexa 2  la contractul de concesiune.- bunurile ce aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova . 

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL şi-a propus realizarea unei investiţii în Piaţa Centrală ce vizează  

amenajarea unei parcari auto, în zona de Nord -Vest, fapt ce impune dezafectarea construcţiei, din Piaţa 

Centrală, în suprafaţă de 30,15 mp,dată în folosinţă în anul 1972. Bunul aparţine domeniului public al 

Municipiului Craiova este identificat la poziţia 2795 din anexa nr.2 la H.G. nr.141/2008 pentru  modificarea  şi 

completarea H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Craiova.şi a fost transmis în 

concesiune către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, potrivit contractului de concesiune înregistrat la SC 

Pieţe şi Târguri Craiova SRL sub nr 1161/12.01.2012, regăsindu-se în Anexa 1(domeniul public) la pozitia 44.  

Scopul principal al procedurii propuse este acela de degrevare a terenului în suprafaţă de 30,15 mp pentru 

realizarea execuţiei investiţiei ”Amenajare parcare auto, zona de Nord-Vest Piaţa Centrală”. 

Din punct de vedere contabil,  bunul -mijloc fix cu denumirea Magazin-Piaţa Centrală cu număr de inventar 

12006403 şi valoare de inventar de 30.086,22 lei nu  a fost    recuperată integral pe calea amortizării, mijlocul  

fix având durata normală de funcţionare (576 luni) neîndeplinită aşa cum rezultă din Fişa Mijlocului Fix 

anexată . 

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 îndeplinesc una din condiţiile prevăzute la lit 
(a-g). În acest caz sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lit. (a) respectiv ,  când există aprobare pentru 
executarea unor obiective noi de investiţii sau pentru dezvoltarea capacităţilor existente, al căror amplasament 



 

afectează unele clădiri, instalaţii sau alte mijloace. De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.22 din 
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, în 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 art.1 din Ordonanţa 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 actul normativ mai sus menţionat  .De asemenea , potrivit art.2,3,4 din O.G 
nr.112/2000 : 
,, - 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. “  
 Întrucât  bunul  aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform  Hotărîrii Guvernului 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,şi faţă  de justificarea formulată 

prin raportul nr.2405/15.01.2014 al SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 

de Guvern nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de  scoatere din funcţiune ,casare şi valorificare a 

activelor corporale. În atare situaţie , pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi după caz, casării, 

mijlocul  fix descris mai sus,cu durată normală de utilizare  neconsumată,a cărui menţinere în funcţiune nu se 

mai justifică ,va fi trecut  în domeniul privat al Municipiului Craiova, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,cu modificările şi completările ulterioare . 

 Faţă de cele prezentate  , în conformitate cu prevederile art.10 (2) 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, coroborat cu prevederile  Titlulului VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 din Noul  Cod Civil, şi  

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 al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova  a  

bunului-mijoc  fix  Magazin-Piaţa Centrală cu număr de inventar 12006403   şi valoare de inventar de 

30.086,22 lei , concesionat către SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L . 

       2.Aprobarea  scoaterii din funcţiune , în vederea valorificarii şi casarii  a bunului prevăzut la punctul 1.  
       3.  Mandatarea administratorului SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L să îndeplinească toate formalităţile legale 

de  scoatere din funcţiune , valorificare  sau casare  a bunului  prevăzut  la punctul 1. 
       4.Sumele obţinute din valorificarea bunului prevăzut  la punctul 1 se fac venit la bugetul local. 
     5.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 

referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova,  
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniului privat al municipiului 
Craiova ,cu modificarile şi completările ulterioare şi  nr. 397/ 2011  referitoare la  concesionarea prin 
negociere directă, către  SC. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  a bunurilor proprietate publică şi privată a 
municipiului Craiova. 



 

       5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului 
Judeţean Dolj,pentru modificarea corespunzătoare 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. 
          
          
          Director Executiv,                                                                                           Şef 
Serviciu.       Cons.jur. Cristian  Ionuţ                                                                                    
Cristina Daniela Radu  
                                                            
                                                                                                                                                 Întocmit,                                                                          
                                                                                                                                          Cons. Silvia Nănău 
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