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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a 
unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

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

28.02.2022; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr.29242/2022, raportul nr.29415/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.32577/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului Craiova a unui bun, 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea 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, cu modificările şi competările ulterioare,  art.858- 864 şi art.555- 557 din 
Codul Civil;  

  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 bunului C2-magazie metalică, identificat cu nr.cadastral 212090 C2, înscris în 
Cartea funciară nr.212090 a unităţii administrativ-teritoriale Craiova, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se mandatează Liceul de Industrie Alimentară Craiova, prin reprezentanţii legali, să 
îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri, pentru bunul  
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunului prevăzut la art.1 constituie venit la bugetul 
local. 
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              Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

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

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul de Industrie Alimentară Craiova 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.  29242/08.02.2022                                                                        

 

                                                                                                                              

 

 

          Referat de aprobare al proiectului de hotărâre 
           privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  

 a imobilului construcţie ( C2- magazie metalică), identificat cu nr. cadastral 212090-C2 

 şi Cartea Funciara nr. 212090 

 

 

 

           Având în vedere adresa nr. 944/03.02.2022 înaintată  de Liceul de Industrie Alimentară 
Craiova din str. Brestei nr.144 şi înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 

25366/03.02.2022, prin care se solicită, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, datorită 

stadiului avansat de degradare, trecerea din domeniul public în domeniul privat al corpului C2- 
Magazie Metalică, 

        Urmare celor menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. 
,,a’’, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  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 imobilului construcţie C2- magazie 

metalică, identificat cu nr. cadastral 212090-C2 şi Cartea Funciara nr. 212090. 

     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 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu 

Serviciul Patrimoniu 

Nr.29415/08.02.2022                                                                                                              
                         
       
 
 

          RAPORT,  
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public 

 în domeniul privat al municipiului Craiova  

 a imobilului construcţie ( C2 - magazie metalică) identificat cu nr. cadastral 212090-C2 

 şi Cartea Funciara nr. 212090 

 

 

 
             Prin  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 25366/03.02.2022, Liceul de 
Industrie Alimentară Craiova, cu sediul în str. Brestei nr.144,  solicită scoaterea din funcţiune a unor 
mijloace fixe ce sunt administrate de către această unitate şcolară, întrucât sunt lipsite de funcţionalitate, 
degradate şi prezintă pericol de prăbuşire.   
            Magazia metalică C2, ce face obiectul prezentului raport, este construită pe cadre metalice, cu 
închideri perimetrale din plăci de azbociment şi tablă, fundaţie de beton, acoperită cu tablă, cu suprafaţa 
construită de 74,49 mp, este înscrisă în Cartea Funciară nr.212090 a municipiului Craiova , având nr. 
cadastral 212090-C2. 
    Bunul menţionat face parte din domeniul public al Municipiului Craiova conform HCL 
nr.182/2009, anexa 3, poz.371, iar din  punct de vedere contabil, are durata normală de funcţionare 
neîndeplinită.  
 Celelalte construcţii enumerate în adresă  respectiv C3- magazie din BCA cu suprafaţa de 25,68 
mp, C7-magazie de BCA cu suprafaţa de 8,85 mp, C9 – magazie din BCA cu suprafaţa de 19,36 mp,  
C13- şopron construit din plasă de sârmă şi plăci de azbociment şi C14- magazie din BCA cu suprafaţa 
de 30,73 mp aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, conform HCL nr.181/2011, anexa2,  
poz.11, 12, 13, 14 şi 19. 
 În conformitate cu prevederile H.G.nr.568/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, rep. aprobată prin H.G.nr.909/1997, în 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 căror 
menţinere 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 valorificării şi, după caz, casării, activele corporale  
vor fi trecute in domeniul privat al  al unitătii administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 
           Faţă de cele prezentate in conformitate cu 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  art. 858- 864,  art. 555- 557 din Codul Civil, art. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, 
lit. g, art. 196, alin.1, lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul ,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 bunului C2 – magazie metalică, identificat cu nr. 

cadastral 212090-C2,  înscris în cartea funciară nr. 212090 a UAT Craiova; 

 

  2.Mandatarea Liceului  de Industrie Alimentară Craiova să  îndeplinească toate 

formalităţile legale de  scoatere din funcţiune , valorificare  sau  casare  a bunului prevăzut la 

punctul 1 . 

  3. Sumele obţinute din valorificarea bunului  prevăzut la punctul 1, constituie  venit la 

bugetul local. 

  4.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,                                                              Şef Serviciu. 

Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                        Lucian Cosmin Mituca 
 
 
 
 

                                                                                             Întocmit, 
                                                                                        insp Florentina Gavrilescu 
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