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MUNICIPIUL 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 demolării 

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

27.10.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.170337/2022, raportul nr.179373/2022 

al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.181324/2022 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării;      

  În conformitate cu prevederile 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 şi 
Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;  

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi 
art.361 alin.2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a 

bunurilor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării 
şi demolării. 

Art.2. Se mandatează instituţiile de învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, să 
îndeplinească, prin reprezentanţii legali, operaţiunile legale de scoatere din 
funcţiune, de casare şi de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei 
proceduri. 

Art.3. Bunurile care trec în domeiul privat prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, rămân în 
administrarea unităţilor de învăţământ, până efectuarea operaţiunilor legale de 
scoatere din funcţiune, de casare şi de valorificare a materialelor rezultate în urma 
acestei proceduri.  

Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor  prevăzute la art.1, vor constitui  venit la 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 
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              Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la                             
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, cu modificările şi completările ulterioare.                                  

              Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi unităţile de învăţământ prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre 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.170337/29.09.2022   

 

                                                                                                                              

 

 

                                     Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

           privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Craiova  a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova  

 

 
           Având în vedere adresa nr. 398/19.09.2022 înaintată  de Liceul Tehnologic „Costin D. 

Neniţescu” Craiova din str. Paşcani, nr.9 şi înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr. 164346/20.09.2022, prin care se solicită în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, 

datorită stadiului avansat de degradare, trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

bunurilor Corp C4 /Anexa Garaj şi Corp C6 / Centrala Termică.      
          Totodată Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii – Serviciul Investiţii şi Achiiziţii prin 

adresa nr. 178102/2022 solicită scoaterea din funcţiune în vederea casării a tuturor sistemelor 
de instalaţii solare pentru prepararea apei calde identificate in domeniul public cu denumirea 

„Completare sistem clasic producere apa caldă” montate la unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat.   

 Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit. c, 

art. 139 alin. 3 lit.g, art. 196, alin. (1), lit. a, art.287 lit. b, art.354 alin. 1 şi 2, art.355, art.357 
alin. 4, art. 361 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României se propune 

elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui  Proiect de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  a  unor 

bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 

    
 

 

 

 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 

 
 

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

 



   

 

 

Municipiul Craiova Craiova                                                                  Avizat 
Primăria Municipiului Craiova                                                                 Primar, 
Direcţia Patrimoniu                                                                        Lia - Olguţa Vasilescu 

Nr.179373/12.10.2022   

                                                                                            

 

 

 

 

RAPORT 

 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  

a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova  

 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 170337/29.09.2022 al prezentului proiect de hotărâre 
iniţiat de Primarul Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit. c, art. 
139, alin. 3, lit.g, art. 196, alin. (1), lit. a, art.287, lit. b, art.354, alin. 1 şi 2, art.355, art.357, 
alin. 4, art. 361, alin.2, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  se propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu a unui  proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului Craiova  a  unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova în 
vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
           Având în vedere adresa nr. 398/19.09.2022 înaintată  de Liceul Tehnologic „Costin D. 
Neniţescu” Craiova din str. Paşcani, nr.9 şi înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr. 164346/20.09.2022, prin care se solicită în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, 
datorită stadiului avansat de degradare, trecerea din domeniul public în domeniul privat a 
bunurilor Corp C4 /Anexa Garaj şi Corp C6 / Centrala Termică.      

Imobilul clădire Corp C4 /Anexa Garaj  cu suprafaţa de 33,42mp, face parte din bunul 
„Grup Şcolar Costin D. Neniţescu – Garaj + anexă” în suprafaţă totală de 84,42mp, cu nr de 
inventar 12008067 şi valoarea de 60.739,12lei ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 182/2009, anexa nr. 3, 
poziţia 96. 
 Valoarea  ce corespunde suprafeţei de 33,42mp aferent Imobilului  „anexa Garaj”, este 
de 24.066,64lei ca urmare a aplicării formulei regulei de 3 simplă: 

84,42mp .........................................60.793,12lei 
33,42mp .........................................X lei 

         X = (33,42mp x 60.793,12lei) / 84,42mp = 2.031.706,07lei / 84,42mp = 24.066,64lei 
Valoarea corpului C3 Garaj cu nr de inventar 12008067 în suprafaţă de 51,00mp ce 

ramâne în domeniul public al municipiului Craiova, conform diferenţei este de 36.726,48lei  
Imobilul clădire Corp C6 /Centrala Termica  cu suprafaţa de 121,75mp, face parte din 

bunul „Grup Şcolar Costin D. Neniţescu – Cantina + Spalatorie + Punct termic” în suprafaţă 
totală de 944,92mp, cu nr de inventar 12008065 şi valoarea de 2.122.810,35lei ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova 182/2009, anexa nr. 3, poziţia 94. 



   

 Valoarea  ce corespunde suprafeţei de 121,75mp aferent Imobilului  „Centrala 
Termica”, este de 385.845,02lei ca urmare a aplicării formulei regulei de 3 simplă: 

944,92mp .........................................2.122.810,35 lei 
121,75mp .........................................X lei 

         X = (171,75mp x 2.122.810,35lei)/ 944,92mp = 364.592.677,61lei / 944,92mp = 
385.845,02 lei 
Valoarea corpului C7 Cantina cu nr de inventar 12008065 ce rămâne în domeniul public al 
municipiului Craiova în suprafaţă de 823,17mp conform diferenţei este de 1.736.965,33 lei 
 
 
 
Nr.crt. Denumire Mijloc fix Suprafaţa 

(mp) 
Nr. inventar Valoare inventar (lei) 

1 Liceul Tehnologic “Costin D 
Neniţescu” Corp C4/Anexa 
Garaj   

33,42 Din nr inv 
12008067 

24.066,64 

2 Liceul Tehnologic “Costin D 
Neniţescu” Corp C6/Centrala 
Termică   

121,75 Din nr inv 
12008065 

385.845,02 

 
 
          Prin adresa nr. 178102/2022 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii – Serviciul Investiţii 
şi Achiiziţii solicită scoaterea din funcţiune în vederea casării a tuturor sistemelor de instalaţii 
solare pentru prepararea apei calde identificate in domeniul public cu denumirea „Completare 
sistem clasic producere apa caldă” montate la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  
Această adresă vine în sprijinul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce solicită 
casarea instalaţiilor solare pentru prepararea apei calde ce prezintă un grad avansat de 
uzură şi nu pot primi altă destinaţie de utilizare .  

Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii – Serviciul Investiţii şi Achiiziţii are în derulare 
investiţii privind „Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de unităţi de 
învăţământ Craiova” finanţate printr-un împrumut BERD se vor înlocui sistemele actuale  cu 
altele mai performante. 
 În inventarul domeniului public al municipiului Craiova au fost identificate sisteme de 
instalaţii solare pentru prepararea apei calde cu denumirea „Completare sistem clasic 
producere apa caldă” la următoarele instituţii de invaţământ: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire Mijloc fix Număr inventar Valoare de inventar 
(lei) 

1 Colegiul Fraţii Buzeşti-Completare 
sist. clasic prod. ape calde 

12008827 374.579,05 

2 Colegiul Tehnic I. Mincu-Completare 
sist. clasic prod. ape calde 

12008839 410.786,90 

3 Gradiniţa nr.28-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008830 105.746,76 

4 Gradiniţa nr.31-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008836 102.839,07 

5 Gradiniţa nr.32-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008834 189.125,02 

6 Gradiniţa nr.37-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008824 278.797,81 

7 Gradiniţa nr.43-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008832 276.114,92 



   

8 Gradiniţa nr.45-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008831 107.138,72 

9 Gradiniţa nr.51-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008823 193.259,25 

10 Gradiniţa nr.53-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008833 114.928,30 

11 Gradiniţa nr.56-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008822 108.417,62 

12 Gradiniţa Pinochio -Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008829 115.010,72 

13 Grup Sc. Energetic-Completare sist. 
clasic prod. ape calde 

12008840 555.264,29 

14 Grup Sc. I. Murgulescu -Completare 
sist. clasic prod. ape calde 

12008838 515.643,49 

15 Grup Sc. Matei Basarab -Completare 
sist. clasic prod. ape calde 

12008837 362.807,08 

16 Şcoala nr.23 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008826 105.739,05 

17 Şcoala nr.24 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008825 106.978,50 

18 Şcoala nr.29 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008821 107.786,15 

19 Şcoala nr.30 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008835 107.912,95 

20 Şcoala nr.32 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008819 104.710,83 

21 Şcoala nr.39 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008820 109.550,69 

22 Şcoala nr.21 -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008828 107.589,32 

 
În conformitate cu   Art. 108 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

“Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: “date în administrarea instituţiilor publice şi 
regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate, 
concesionate, închiriate,  date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică,  valorificate 
prin alte modalităţi prevăzute de lege”. 
 
 Faţă de cele prezentate, in temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (14), 
art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) , art. 361 alin (2) 
şi (3) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare şi  în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 
modificările şi completările ulterioare  şi ale 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, a Hotărârii de Guvern, nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



   

1.Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Craiova în 
vederea scoaterii din funcţiune, casarii şi demolarii bunurilor identificate în anexă la 
prezentul raport; 
         2. Se mandatează instituţiile de invăţământ prin reprezentanţii legali să 
îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri pentru bunurile 
prevăzute la punctul  1. 

                     3. Bunurile care trec în domeniul privat conform punct. 1 rămân în administrarea   
unităţiilor de învăţământ  până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din 
funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei 
proceduri 
        4. Sumele obţinute din valorificarea bunului  prevăzut la punctul 1, vor constitui  
venit la bugetul local. 

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

 

 BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC  AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA CE TREC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA IN 

VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII ŞI DEMOLARII 

 
 

Nr
crt 

Denumire Mijloc fix Suprafaţa (mp) Nr. inventar Valoare inventar (lei) 

1 Liceul Tehnologic “Costin D 
Neniţescu” Corp C4/Anexa 
Garaj   

33,42 Din nr inv 
12008067 

24.066,64 

2 Liceul Tehnologic “Costin D 
Neniţescu” Corp C6/Centrala 
Termică   

121,75 Din nr inv 
12008065 

385.845,02 

 
 

Nr.crt. Denumire Mijloc fix Nr. inventar Valoare 
inventar (lei) 

1 Colegiul Fraţii Buzeşti-Completare sist. clasic prod. 
ape calde 

12008827 374.579,05 

2 Colegiul Tehnic I. Mincu-Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008839 410.786,90 

3 Gradiniţa nr.28-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008830 105.746,76 

4 Gradiniţa nr.31-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008836 102.839,07 

5 Gradiniţa nr.32-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008834 189.125,02 

6 Gradiniţa nr.37-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008824 278.797,81 

7 Gradiniţa nr.43-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008832 276.114,92 

8 Gradiniţa nr.45-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008831 107.138,72 

9 Gradiniţa nr.51-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008823 193.259,25 

10 Gradiniţa nr.53-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008833 114.928,30 

11 Gradiniţa nr.56-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008822 108.417,62 

12 Gradiniţa Pinochio -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008829 115.010,72 

13 Grup Sc. Energetic-Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008840 555.264,29 

14 Grup Sc. I. Murgulescu -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008838 515.643,49 



 

2 

 

15 Grup Sc. Matei Basarab -Completare sist. clasic 
prod. ape calde 

12008837 362.807,08 

16 Şcoala nr.23 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008826 105.739,05 

17 Şcoala nr.24 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008825 106.978,50 

18 Şcoala nr.29 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008821 107.786,15 

19 Şcoala nr.30 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008835 107.912,95 

20 Şcoala nr.32 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008819 104.710,83 

21 Şcoala nr.39 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008820 109.550,69 

22 Şcoala nr.21 -Completare sist. clasic prod. ape 
calde 

12008828 107.589,32 
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