
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către S.C. CEZ Distribuţie S.A.,  a 

punctului de transformare amplasat în incinta Centrului Multifuncţional Craiova, 
str.Popoveni, nr.3 B 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.01.2015; 

Având în vedere raportul nr.13449/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune transmiterea în folosinţă gratuită, către S.C. CEZ Distribuţie S.A.,  a punctului 
de transformare amplasat în incinta Centrului Multifuncţional Craiova, str.Popoveni, nr.3 
B;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrică 
modificată prin  Legea nr.160/2012 şi  art.874-875 din Cod Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi lit.d  coroborat cu alin.6 lit.a pct.14,  art.45 alin.3, 
art.124, art.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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către S.C. 
CEZ  Distribuţie S.A.,  a punctului de transformare în anvelopă de 2x1000 KvA 
20/0,4 Kv, cu numărul de inventor 211000392 şi cu valoare de inventar  
718855.64 lei, amplasat în incinta Centrului Multifuncţional Craiova, 
str.Popoveni, nr.3 B. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. CEZ  Distribuţie S.A. şi 
Centrul Multifuncţional Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 13449/23.01.2015 
 
                                                 Se aprobă, 

          Primar 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
Raport 

 

Prin adresa nr. 198809/22.12.2014  Direcţia Elaborare şi Implementre  Proiecte înainteză 
documentele necesare predării în comodat căre S.C. CEZ Distribuţie S.A.  a Postului de Transformare 
aferent obiectivului Centrul Multifuncţional Craiova  - Pavilion Central finanţat prin programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , axa prioritară 1 , Domeniul majoritar de intervenţie 1.1.   

Punctul de transformare în anvelopă de 2x1000KvA 20/0,4kV  este montat suprateran pe o 
fundaţie de beton în incinta Centului Multifuncţional Craiova din  str. Popoveni nr. 3B şi asigură 
alimentarea cu energie electrică a Centului Multifuncţional Craiova căt şi a consumatorilor de pe str 
Târgului. 

Punctul  de transformare aparţine domeniului privat al municipiului Craiova şi figureză în 
evidenta financiar contabilă ca mijloc fix nr. de inv 211000392 cu valoare de inv. -718855.64lei 
încadrare conf. HG 2139/2004 cu  codul 2.1.16.5 cu durata normală de funcţionare de 10 ani. 

Prin avizul tehnic de racordare pentru consumator necasnic 3280/03.04.2012 , anexat la 
prezentul raport se precizează că “ după recepţia  lucrărilor conf. Adresei 92688/17.06.2011, Primăria 
Craiova va preda instalaţia nou realizată în comodat către S.C. CEZ Distribuţie S.A.. După predarea în 
comodat pentru fiecare nou abonat se va monta grup de măsură individual”. 

Conform art. 15  alin 1 şi alin 2  din Legea 13/2007 privind energia electrică modificată prin  
Legea 160/2012 “ autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a 
energiei electrice, inclusiv de capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, sau 
retehnologizarea acestora, dacă puterea electrică instalată a capacităţilor respective depăşeşte 1 MW . 
Autorizaţiile de înfiinţare pentru realizarea de capacităţi noi, prevăzute la alin. (1) pct. 1, se acordă 
numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
proprietate privată a solicitantului autorizaţiei de înfiinţare ori deţinute cu un alt titlu legal”. 

 

Potrivit aceluiaşi act normativ art 16 alin 4 „Exercitarea drepturilor de uz şi servitute 
asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de 
capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora” 

De asemenea  conf art. 10 şi art 124 din Legea nr. 215/2001  republicată privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare „Autoritatile 
administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele 
financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau  privata ale comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale 

            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 

 

 



 

 

Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor art. 15  alin 1 şi alin 2  din Legea 
13/2007 privind energia electrică modificată prin  Legea 160/2012 ,  art 874 – 875 din Noul 
Cod Civil   şi în temeiul  art. 36 alin.2 lit. c) şi lit d  coroborat cu alin. 6, lit. a, pct 14  art. 
124 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem  spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 

           -K  Transmiterea în folosintă gratuită,  pe o perioada de 10 ani, către   S.C. 
CEZ Distribuţie S.A., a punctului de transformare în anvelopă de 2x1000KvA 20/0,4kV,  
cu nr. de inv 211000392 şi cu valoare de inv-718855.64lei,  amplasat în incinta Centului 
Multifuncţional Craiova din  str. Popoveni nr. 3B.  

 
 

Director Executiv 
              cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                               

                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                         Insp. Cosmin 

Popescu 
 








































