
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                  
 PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de 
lucrări CL1 „EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a 
unor teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.09.2014; 
   Având în vedere raportul nr.131918/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu 

prin care se propune punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de lucrări CL1 
„EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ 
ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de 
lucrări CL1 „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” 
a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, necesare 
pentru amplasarea staţiilor de pompare a apelor uzate, identificate conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Realizarea contractului de lucrări CL1 „EXTINDEREA ŞI 
REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”, se va face pe terenurile care 
se află în domeniul public al localităţii Craiova, identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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.131918/17.09.2014   
                                              SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR      
                          LIA OLGUŢA VASILESCU   
                                                                                                                   
               RAPORT 
 
            Operatorul Regional  S.C. Compania de Apa Oltenia S.A  în vederea  implementării 
proiectului ” Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj“  în 
baza contractului de finanţare nr. 122523/26.09.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi 
Pădurilor în calitate se Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sector Mediu şi 
S.C. Compania de Apa Oltenia S.A în calitate de beneficiar , din care face parte şi contractul de 
lucrări CL 1  - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa şi canalizare în Municipiul 
Craiova - ca urmare schimbării soluţiilor tehnice prin adresa 116534/12.08.2014 a solicitat 
emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, privind atribuirea în folosinţă , pentru acest proiect, a 
unor terenuri necesare  amplasarii unor staţii de pompare a apelor uzate.   
          Condiţia de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului o reprezintă regimul 
juridic al terenurilor pe care se vor efectua investiţiile , să fie domeniu public. 
 Terenurile  solicitate de către S.C. Compania de Apa Oltenia S.A prin adresa 
116534/12.08.2014, pentru implementarea programului sunt situate pe domeniul public al 
Municipiului Craiova respectiv  terenul în suprafaţă de 706mp situat la intersecţia Bulevardului 
Nicolae Romanescu – str. Calea Dunării - str. Calea Bechetului cu valoarea de inventar de 
77660lei  şi terenul în suprafaţă de 36mp situat cartierul Bariera Vâlcii în zona  str. Alunului cu 
valoarea de inventar de 3960lei. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul art.36 şi 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 
 

1. Punerea la dispoziţia proiectului ” Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Dolj“ respectiv a contractului de lucrări CL1 „EXTINDEREA ŞI 
REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APA ŞI 
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ” a terenurilor necesare pentru 
amplasarea staţiilor de pompare a apelor uzare ,  terenuri  identificate conform anexelor 
nr.1 şi nr.2  la prezentul raport . 

2. Realizarea contractului de lucrări CL1 - „ EXTINDEREA ŞI REABILITAREA 
REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL 
CRAIOVA ”  se va face pe terenurile care se află în domeniul public al municipiului 
Craiova, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.  
 

 
         DIRECTOR EXECUTIV,                                                  Şef serviciu,      

     cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Silvia Nănău 
 
 
                                                                                           Întocmit, 
                           insp Cosmin Popescu                                       



 

 

 
 



                     anexa nr. 1

s= 706mp



                                        anexa nr. 2 
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