
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de Apă Oltenia 
S.A.,  a unor terenuri ce aparţin municipiului Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 20.09.2012; 

Având în vedere raportul nr.118531/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de Apă Oltenia 
S.A., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
Tarlaua 17, Parcela 151, respectiv a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Popoveni, nr.3E;  

Având în vedere prevederile Titlurilor  II şi VI art.555 – 875 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o durată de 3 ani, către S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., a terenului în suprafaţă de  5400 mp din acte, 
respectiv 4431,25 mp. din măsurători, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 17, Parcela 151 şi a  terenului în 
suprafaţă de 2686 mp., care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Popoveni, nr.3E , cu nr.cadastral 209779, înscris în Cartea Funciară 
209779,  identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea organizării de şantier pentru lucrările din contractul 
„Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
municipiul Craiova”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire al amplasamentelor identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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 EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT, A CONTRACTELOR ŞI AUTORIZĂRILOR 
Nr. 118531/14.09.2012 

 
  SE APROBĂ,                                                                               

                   PRIMAR   
                                      Lia-Olguţa Vasilescu    
 
                                                        RAPORT 
 
 
 Prin adresa nr. 12305/13.08.2012, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova a 

solicitat atribuirea unor suprafeţe de  teren de aproximativ 5000 mp, situate în Craiova, 
cartierele Bariera Vâlcii şi Romaneşti, pentru organizarea de şantier în vederea 
executării lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova”. 

Conform Hotărârii nr. 196/2010, Consiliul Local al municipiului Craiova a 
aprobat modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, fiind completat cu mai multe suprafete de teren, printre care se 
regaseste şi terenul situat în Craiova, cartierul Bariera Vilcii, Tarla 17, Parcela 151, 
cu suprafaţa de 5400 mp. din acte si de 4431,25 mp din masuratori, care poate fi 
utilizat pentru organizarea de santier în vederea executării lucrărilor din cadrul 
contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
municipiul Craiova” 

In cartierul Romanesti a fost identificat o alta suprafata de teren, care poate fi 
utilizata pentru organizarea de santier, în vederea executării lucrărilor din cadrul 
contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
municipiul Craiova”, respectiv suprafaţa de teren de 2686 mp situată în Craiova, str. 
Popoveni nr. 3E, cu nr. cadastral 209779, înscrisa în cartea funciară nr. 209779, ce 
apartine domeniului public al municipiului Craiova. 

 Potrivit art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, “Consiliile locale si consiliile judetene pot da 
in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica 
sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care 
desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice”.  

 Codul civil prezinta in titlul VI intitulat proprietatea publica, art.858-875, dreptul 
de folosinta cu titlu gratuit ca fiind un drept real corespunzator proprietatii publice, 
(similar dezmembramintelor specifice dreptului de proprietate privata), ce se acorda pe 
termen limitat si este aparat in justitie de catre titularul dreptului. Proprietatea privata 
este prezentata de legiuitor in codul civil in titlul II, art. 555-857.  

 Având în vedere prevederile de mai sus, coroborat cu  prevederile art. 36 alin.2 
lit.c,  art. 36 alin.5 lit.b, art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si codul civil, 
propunem promovarea proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect: 

 
1 Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata determinata de 3 ani, a terenului, în 
suprafaţă de 4431,25 mp din masuratori, situat în Craiova, str. Teilor, nr. 118, Tarla 17, 
Parcela 151, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova şi a terenului in 



suprafata de 2686 mp situat in Craiova, str.  Popoveni nr. 3E, cu nr. cadastral 209779, 
înscris în cartea funciară 209779, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, 
prevăzute în anexa la raport, pentru executarea lucrărilor din cadrul contractului 
“Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul 
Craiova”. 
2 Predarea-primirea amplasamentelor mentionatr se va face prin proces-verbal  

 
 
 

        Director executiv,                                                                          Şef Serviciu, 
      Adriana Cîmpeanu                                                                        Mirel Bontea 
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