
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
     
    PROIECT 

       
  

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

a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.06.2015; 
          Având în vedere raportul nr. 87965/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării; 
          În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, 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,  Hotărârii 
Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată,  Legeii nr.15/1994,  republicată, 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, punctele 
nr.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.909/1997, modificată şi completată şi Titlul VI- Proprietatea 
Publică, art. 858- 864,  Titlul II art. 555- 557 din Codul 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 bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
îndeplinească formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, 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, nr.182/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.102/2014 



referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova şi nr.151/2014 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.87965/15.06.2015                                                                                                                    
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  
         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       
 
 
1                RAPORT, 
 
         Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craioava  sub nr.22099/2015, 40394/2015 Colegiul 
Naţional “Carol I ” din Craiova , str. Ion Maiorescu , nr. 2 solicită scoaterea din funcţiune a unei clădiri din 
incintă şi totodată  transmite Procesul Verbal încheiat la data de 05.02.2015 la şedinţa Consiliului de 
Administraţie prin care s-a aprobat înaintarea documentaţiei referitoare la trecerea unui bun  din domeniul 
public al  Municipiul Craiova în domeniul privat şi ulterior casarea acestuia . 
              Bunul solicitat de către Colegiul Naţional “Carol I ” din Craiova pentru  a fi trecut din inventarul 
domeniului public al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova aparţine domeniului 
public al  municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local nr. 182/26.03.2009 , anexa nr.3 , 
poziţia 213 şi înregistrat în evidenţa contabilă  cu denumirea “Col. National Carol I – Curte int.” , având  
numărul de inventar 12008151 şi valoare de inventar reaactualizată de 3.401.70lei prin urmare  este 
necesară   trecerea în domeniul privat al municipiului Craiova  în vederea casării, valorificării şi demolării 
conform anexei la prezentul raport.  
    Prin adresa cu nr. 1124/25.05.2015 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
77028/25.05.2015 Sport Club Municipal Craiova solicită  identificarea bunurilor ce aparţin domeniului 
public şi  transmise în administrare  către aceasta prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 , afectate 
de lucrările la stadionul de atletism . 
        În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bunul cu denumirea “ Teren Sintetic  Sport” cu nr de 
inventar 12012418 cu valoarea de inventar 108596.88lei aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.102/2014 , modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2014 . Bunul descris mai sus  este afectat 
de  lucrări ce privesc executarea obiectivului de investiţii « Construire Stadion  de Atletism » drept pentru 
care  este necesară  trecerea din domeniul public al municipiului Craiova  în domeniul privat al 
municipiului Craiova în vederea casării, valorificării şi demolării acestuia.  
 De asemenea în cuprinsul  Hotărârii Consiliului Local nr.102/2014 privind modificarea 
inventarului bunurilor  de aparţin domeniului public al municipiului Craiova a fost pusă în aplicare H.G. 
nr. 116/2014 prin care s-a aprobat transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj şi C.S.M.  Craiova în domeniul public al Municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a bunurilor imobile din cadrul 
Stadionului Ion Oblemenco, situat în Craiova , Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34 mai figurează în Anexa 1A , 
la poziţia 5  “3 (trei) terenuri de tenis neamenajate” în suprafaţă totală de 4412mp ( Carte Funciară 36527) 
cu valoarea de inventar de 97005lei, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
         În urma verificărilor efectuate s-a constatat că şi acest  bun – cu nr de inventar 42002199 este afectat  
de  executarea obiectivului de investiţii « Construire Stadion  de Atletism » fiind  necesară modificarea 
regimului juridic aşa cum este precizată în 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. 
    Mijloacele fixe  descrise  în anexa nr.1 la prezentul raport, fac parte din domeniul public  al 
Municipiului Craiova fiind cuprinse în H.C.L  nr.182/2009 , 102/2014 şi 151/2014 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.  
 Din punct de vedere contabil, bunurile  - mijloacele fixe au durata normală de funcţionare 
neîndeplinită aşa cum rezultă din Fişele Mijlocelor  Fixe anexate la raport. 
 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 îndepinesc una din condiţiile 
prevăzute la lit (a-g) respectiv , a) cand exista aprobare pentru executarea unor obiective noi de investitii 
sau pentru dezvoltarea capacitatilor existente, al caror amplasament afecteaza unele cladiri, instalatii sau 



alte mijloace. De asemenea, în conformitate cu prevederile 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, in 
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 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, 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 ordonanţă şi anume: 
         - 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.   
           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art.10 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,cu modificările şi completările ulterioare  , 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,  H.G. nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată,  Legea nr.15/1994  rep. privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, punctele nr.22 şi 23 din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, aprobate prin H.G.nr.909/1997, cu modificările şi 
competările ulterioare şi Titlul VI- Proprietatea Publică, art. 858- 864,  Titlul II art. 555- 557 din Codul 
Civil, în temeiul  art.36, alin.2, lit.c, din Legea nr.215/2001 , republicată , privind administraţia publică 
locală  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
1.Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Craiova  în vederea 

scoaterii din funcţiune, casării şi demolării a bunurilor  identificate în anexa  nr.1 la prezentul 
raport; 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune , valorificare sau casare a bunurilor  prevăzute la pct.1 din prezentul raport; 

3.Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la punctul 1 se fac venit la bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliul Local al  Municipiului Craiova nr. 
147/1999 a referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, nr.182/2009 , nr.102/2014 , 151/2014 şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniului privat al municipiului Craiova ,cu modificarile şi 
completările ulterioare   

  
 
 
                            Director Executiv,                                                                

Şef Serviciu.  
                Cons.jur.Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                                 Silvia Nănău  

            
                                            Întocmit,                                                                                                                                                                      
                                                                      insp Cosmin Popescu                                                      
 



Nr. Crt. Denumirea bunului suprafaţa 
(mp) nr.inventar Valoare 

Inv/lei.

1 COLEGIUL NATIONAL CAROL I - CURTE INT 168,3 12008151 3401,7

2 TEREN SINTETIC SPORT SCM 800 12012418 108596,88

3 3 TERENURI NEAMENAJATE - STR. STIRBEI 
VODA NR.34 STADION 4412 42002199 97005,00

                                          ANEXA   
      Bunuri ce aparţin domeniului public ce trec în domeniul privat al municipiului Craiova                                                                   

şi administrarea     Consiliului Local al municipiului Craiova
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