
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor 

naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu gratuit, a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Banul Stepan, 
necesar pentru implementarea  proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 

naturale în comuna Bucovăţ“ 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.69239/2022, raportul nr.71924/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.73003/2022 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune punerea 
la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor naturale din unitatea 
administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în str.Banul Stepan, necesar pentru implementarea  
proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“;  
              În conformitate cu prevederile art. 109, art.113, art.138 alin. 2 lit. d din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, art.4 alin.1 pct. c) sentinţa (i) din 
Hotărârea de Guvern nr.209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul 
juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de 
sarcini, art.108, art.297 alin.1 lit.d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor 

naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu gratuit, a terenului în 
suprafaţă de 1800 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str.Banul Stepan, identificat conform planului de situaţie, anexă  la prezenta 
hotărâre, necesar pentru implementarea  proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie 
gaze naturale în comuna Bucovăţ“. 

 Art.2.  Obţinerea acordurilor necesare realizării proiectului prevăzut la art.1, cade în sarcina 
Primăriei Comunei Bucovăţ,  prin Primar Tuţă Marius Cristian. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Primăria Comunei Bucovăţ vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

         Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
                      



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.69239/05.04.2022 

 

 

 

 
      Referat de aprobare la 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția viitorului concesionar  
al serviciului de distribuție a gazelor naturale din U.A.T. Bucovăț, cu titlu gratuit, a terenurilor 

necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată 
durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției 

 
 

Prin adresa nr. 2472/15.03.2022 emisă de Comuna Bucovăţ, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 54497/15.03.2022“, aceasta  solicită pentru implementarea proiectului 
“ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NAT URALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ în 
calitate de autoritate contractantă, „punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare pentru 
realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii”. 

 
Faţă de cele prezentate în temeiul art. 4 alin.(1), pct. c) sentinţa (i) din Hotărărea de Guvern nr. 

209/2019 prin care s-a aprobat Cadru General din 03.04.2019 privind regimul juridic al contractelor de 
concesiunea serviciului de utilitate publică de distribiuţie a gazelor naturale, procedurile pentru 
acordarea concesiunilor, conţinutul cadru al caietului de sarcini, este necesară iniţierea unui Proiect de 
hotărâre privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de distribuție a gazelor 
naturale din U.A.T. Bucovăț, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor 
aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale, pe toată durata concesiunii. 

 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 
 
                                                                                       
                       Director executiv,                                                            Șef serviciu,         
                     Ionuţ Cristian Gâlea                                                  Lucian Cosmin Mitucă 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.71924/11.04.2022  

 
                                                                                                                   

               RAPORT 

privind aprobarea punerii la dispoziția viitorului concesionar  
al serviciului de distribuție a gazelor naturale din U.A.T. Bucovăț, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare 

pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata 
concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției 

 
 

          Prin referatul de aprobare al  proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Craiova in 
conformitate cu Titlul I – Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, 
 în baza art. 4 alin.(1), pct. c) sentinţa (i) din Hotărărea de Guvern nr. 209/2019 prin care s-a 
aprobat Cadru General din 03.04.2019 privind regimul juridic al contractelor de concesiunea serviciului 
de utilitate publică de distribiuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, 
conţinutul cadru al caietului de sarcini. 

 în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, se propune elaborarea 
de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, a unui  Proiect de Hotărâre aprobarea punerii la 
dispoziția viitorului concesionar  al serviciului de distribuție a gazelor naturale din U.A.T. Bucovăț, cu 
titlu gratuit, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a 
gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe 
durata realizării investiției în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al 
municipiului Craiova. 

Prin adresa nr. 2472/15.03.2022 emisă de Comuna Bucovăţ înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 54497/15.03.2022, se solicită pentru implementarea proiectului 
“ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ“   UAT 
Comuna Bucovăţ în calitate de autoritate contractantă, „punerea la dispoziţia concesionarului a 
terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale 
pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării 
investiție”. 

 În Certificatul de Urbanism nr. 51 din 17.06.2021 se face menţiunea că terenul afectat de lucrări 
este situat în intravilanul şi extravilanul com. BUCOVĂŢ, parţial intravilan municipiului Craiova şi 
aparţine domeniului public. Iar folosinţa actuală şi destianţia terenului conform P.U.G.- teren  adiacent 
drumurilor comunale şi drumurilor judeţtene DJ 552 şi DJ 552E ( drum naţional , străzi). 
 Soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a comunei Bucovăţ , stabilită de Distrigaz Sud 
Reţele Bucureşti constă în racordarea la sistemul de distribuţie al Municipiului Craiova, prin realizarea 
unui record din polietilena cu diametrul denominal de DN= 250mm, pe o lungime de 1800m, cuplat în 
conducta de medie presiune OL cu diametrul de 10inch. 
 Conform planului ataşat , pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova traseul   noi reţele 
de distribuție a gazelor naturale afectează Drumul Judeţean  552 CRAIOVA – CETATE, Km. 0+000 – 
71+606, L= 71,606 km., drum principal - în administrarea municipiului CRAIOVA,  pe o lungime de 
1800m str. Banu Stepan.  
          Conform Legii nr. 82/1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor  republicată art.6. - “(1) Drumurile de interes naţional aparţin 
proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu Capitala ţării, cu 
reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi 
pot fi:  



- autostrăzi; 
- drumuri expres; 
- drumuri naţionale europene (E); 
- drumuri naţionale principale; 
- drumuri naţionale secundare." 
 În raport de prevederile legale menţionate, terenul solicitat prin adresa nr. 54497/15.03.2022, 
aparţine domeniului public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
respectivul sector de drum având denumirea de “Banul Stepan” cu nr. de inventar 12005097 şi valoarea 
de  inventar de 1.100.641,77lei. 
       Conform Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor  republicată, art. 21, alin. (2) “Sectoarele de drumuri naţionale, 
incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de 
judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective."  
 Prin urmare pentru realizarea proiectului “ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ“ UAT Comuna Bucovăţ este necesară obţinerea de către  
Primăria Comunei Bucovăţ prin Primar Tută Marius Cristian a acordului proprietarului Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Craiova. 
  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 109 , art. 113 , art. 138 alin. 2 lit. d din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a art. 4 alin.(1), pct. c) sentinţa (i) din Hotărârea 
de Guvern nr. 209/2019, în temeiul art. 108, lit.d, art. 129, alin. 6, lit, a, şi art. 297, alin 1, lit. d din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 

 

 Punerea cu titlu gratuit la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor 
naturale din UAT Bucovăţ a terenului în suprafaţă de 1800mp, ce aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, str Banul Stepan, necesar pentru implementarea proiectului 
“ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA 
BUCOVĂŢ, teren identificat conform Planului de situaţie anexă  la prezentul raport . 

 Obţinerea acordurilor necesare realizării proiectului “ÎNFIINŢARE SISTEM DE 
DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ”, cade în sarcina Primăriei 
Comunei Bucovăţ  prin Primar Tută Marius Cristian 

 
 

                 Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data:  
  Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și      legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

    Data:  
    Semnătura:  
 

 
                                                                                                           Întocmit,     
                                                                                                          Insp.Cosmin Popescu 
                                                                                        Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                                        realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                                       cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                       Data:  
                                                                                      Semnătura: 









  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 73003/12.04.2022  
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
  

 Referatul  nr. 69239/2022 si Raportul nr. 71924/2022  al Directiei Patrimoniu; 

 În conformitate cu art. 109 , art. 113 , art. 138 alin. 2 lit. d din Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012, Hotărârea nr. 209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea 
Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de 
utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, 
conținutul-cadru al caietului de sarcini şi în temeiul art. 108, lit.d, art. 129, alin. 6, lit, a, şi 
art. 297, alin 1, lit. d din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 

            propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local  
 
 

 Punerea cu titlu gratuit la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor naturale 
din UAT Bucovăţ a terenului  în suprafaţă de 1800mp, ce aparține domeniului public al 
municipiului Craiova, str. Banul Stepan,  necesar pentru implementarea  proiectului 
“ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ“  
UAT Comuna Bucovăţ, teren  identificat conform Planului de situaţie anexă  la prezentul raport 
. 

 Obţinerea acordurilor necesare  realizării proiectului proiectului “ÎNFIINŢARE SISTEM DE 
DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUCOVĂŢ“   UAT Comuna Bucovăţ  cade 
în sarcina Primăriei Comunei Bucovăţ . 

  
 
              Director Executiv,                               Intocmit, 
                Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
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