
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, concesionat către S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării, 
demolării şi valorificării 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.08.2014; 
          Având în vedere raportul nr.117971/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, concesionat către 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării, 
demolării şi valorificării; 
 În conformitate cu prevederile 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 şi Ordinului Ministerului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
modificat şi completat; 

 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 „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificare şi modificarea pe cale 
de consecinţă a art.1 din contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect 
bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare, 
demolare 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 
şi nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
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 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 117971/18.08.2014 
                      SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR       
                                             LIA OLGUŢA VASILESCU   
 
                                                                                                                   
 

               RAPORT 
 
 
 

 In conformitate cu art.10 alin.(1) si (2) din HCL 24/2011 si HCL 397/2011, bunurile 
proprietate publica si privata a municipiului Craiova administrate de S.P.A.P.T Craiova, potrivit HCL 
82/2006 cu completarile si modificarile ulterioare au fost concesionate, prin negociere directa catre 
SC ,,Piete si Targuri Craiova ’’ SRL deoarece prin HCL 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat la art.1, a reorganizat 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. 

Printre bunurile ce au fost transmise in concesiune catre SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL, in 
anexa nr.1 a contractului de concesiune aprobat prin HCL nr.397/2011 se regaseste la pozitia 26, o 
constructie provizorie denumita generic Copertina flori si spatii comerciale care este situată în Piaţa 
Craioviţa Nouă, Big. 

Bunul aparţine domeniului public al municipiului Craiova, mijloc fix la categoria construcţii 
uşoare pentru comerţ, având valoarea de 9.792,29 lei şi numărul de inventar 12006537. 

Prin raportul cu nr. 16460/2014 transmis cu adresa nr.172/2014 S.C ”Pieţe şi Târguri Craiova” 
SRL. menţionează faptul că această constructie trebuie modernizata conform dispozitiilor HCL 
846/2013, intrucat nu respecta normele impuse prin regulament (inaltime la cornisa,materiale 
folosite,structura metalica,etc). Modernizarea acestei constructii implica însă modificari la spatii in 
proportie de 90%, iar  veniturile lunare provenite din chirii si gunoi sunt mici şi se ridică la suma de 
1457,35 lei, fapt ce nu justifica aceasta investitie. Din acest motiv SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 
SRL propune trecerea acestui bun din domeniul public in domeniul privat al municipiului Craiova in 
vederea scoaterii din functiune si casarii  si inchirierea ulterioara  a terenului catre agentii economici 
interesati cu privire la închirierea lui. 
 În conformitate cu art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia , modificată şi completată “Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in 
administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor, administratiei publice centrale si 
locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local”. 

De asemenea potrivit Art. 123. - (1) Consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local, sa fie date in administrarea regiilor autonome si 
institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 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 propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
 1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova Craiova  în domeniul privat al 
Municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării a 
bunului Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big, şi modificarea pe cale de consecinţă a 
art.1 din contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi SC 
Pieţe şi Târguri Craiova, având ca obiect bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr.397/2011. 
 
            2.Sumele obţinute din valorificarea bunului prevăzut  la punctul 1 se fac venit la bugetul 
local.  
 
 3. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, a H.C.L.nr. 522/2007 referitoare 
la aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 
 
           4. Mandatarea administratorului  SC ”Pieţe şi Târguri Craiova” SRL. să 
îndeplinească formalităţile legale de scoatere din funcţiune , casare, demolare, casare şi 
valorificare a bunurilor prevăzute la punctul 1. 
 
 5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare a H.G. nr. 
141/2008. 
 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                       Şef serviciu,      
                Cristian Ionuţ Gâlea                                                       Silvia Nănău 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Întocmit, 
                                                              Exp Chiriac Madlen 
 
 
 
                                                                               Vizat de legalitate, 
             Cons.jr.Floricica Boangiu 
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