
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
     
    PROIECT 

       
             HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, 
a unor bunuri, concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru  

scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.46137/2019, rapoartele nr. 48923/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.50505/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, concesionate către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru  scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării; 
          În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  
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,  Legii 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 şi  
art. 858- 864,  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 concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să 
îndeplinească formalităţile legale de scoatere din funcţiune, în vederea 
valorificării şi,  după caz, casării  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 şi 



nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova. 

                Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi  S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,    AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 46137/07.03.2019 

 

 

 

 

 

                                                                       Expunere de motive 

 

 

 

 

       Având în vedere starea avansată de degradare a unor construcţii deţinute de către S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. prin contractul de concesiune nr. 106729/18.07.2011 
încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. construcţii imposibil de utilizat datorită stării de degragare a 
acestora ,se solicită trecerea din domeniul public  în domeniul privat al municipiului Craiova în 
vederea scoaterii din funcţiune , casării şi valorificării acestora. 
        În conformitate  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, 
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.  
       Ca urmare a clarificării situației juridice a unor imobile, cu ocazia desfășurării activităților 
specifice Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, realizarea 
unor modernizări sau a unor investiții, este necesară evidențierea acestora în inventarul 
domeniului public al municipiului Craiova, astfel este necesar și oportun inițierea unui Proiect 

de Hotărâre privind trecerea din domeniu public în domeniul privat al unităţii 

administrativ teritoriale  în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării 

imobilelor depozit de sare C2 , magazie C5 , birouri , ateliere C8 , şopron C9 situate în 

Craiova , str. Fluturi nr. 48 ( fost nr. 54) şi modificarea Anexelor 1 şi 2 la contractul de 
concesiune nr. 106729/2011. 
    
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 48923/12.03.2019 
 

                                                                                                                        
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                        PRIMAR                                                                                                  
                      MIHAIL GENOIU                                                                                                           
       
 
 
 
               RAPORT 
 

 

 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L 
nr. 173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în 
anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată 
prin H.G. nr. 141/2008.  
 Prin HCL nr.209/2011 s-a aprobat contractul de concesiune încheiat între muncipiul 
Craiova prin Consiliul Local al Municipiului  Craiova şi SC SALUBRITATE Craiova S.R.L  
având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova , 
identificate conform anexelor 1 şi 2 la hotărârea menţionată.  
         Prin adresele nr.2582/2019 şi 3049/2019  înregistrate la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr.32194/2019 şi 36977/2019   S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. datorită stării 
avansate de degradare a patru construcţii situate în Craiova str. Fluturi nr. 48 ( fost nr. 54) 
imposibil de folosit în conformitate cu destinaţia iniţială , se propune trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcţiune casării şi 
valorificării acestora.  
       Imobilele ce necesită trecerea din public în privat au fost identificate astfel: 
    

 

Nr. 
Crt. 

Denumire mijloc fix Număr de inventar Valoare de inventar 

1 Depozit sare C2  în suprafaţă de 83mp, regim de 
înălţime : parter , anul construirii 1979 , str. Fluturi 
nr. 48 (fost nr. 54) 

12008345 10642,61 

2 Magazie C5 ,  în suprafaţă de 89mp, regim de 
înălţime : parter , anul construirii 1995, str. Fluturi 
nr. 48 (fost nr. 54) 

12008347 11520,64 

3 Birouri , Ateliere C8,  în suprafaţă de 323mp, regim 
de înălţime : parter , anul construirii 1957, str. 
Fluturi nr. 48 (fost nr. 54) 

12008351 47002,41 

4 Şopron  C9 ,  în suprafaţă de 169mp, regim de 
înălţime : parter , anul construirii 1996, str. Fluturi 
nr. 48 (fost nr. 54) 

12008352 7636,05 



 

         Mijloacele fixe  descrise  în tabelul menţionat  la prezentul raport, fac parte din domeniul 
public  al Municipiului Craiova fiind cuprinse în H.C.L  nr.197/2010 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. în anexa 3 poziţia 
2 - Depozit de sare C2, poziţia   5 - Magazie C5, poziţia 8 – Birouri , ateliere C8  şi poziţia 9 – 
Şopron C9,  
 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 art. 858- 
864,  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 pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea  valorificării şi după caz , casării  bunurilor  identificate 
în anexa  la prezentul raport; 

2.Împuternicirea Administratorului S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. să 
îndeplinească formalităţile legale de scoatere din funcţiune , în vederea valorificării şi 
după caz , casării  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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  
domeniului public al municipiului Craiova, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc  domeniului privat, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 
141/2008 . 
   
 
 

 

 

 

          

          

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                     SEF SERVICIU, 
                Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Lucian Mitucă 
 
 
 
                                    ÎNTOCMIT, 
                                               Insp Cosmin Popescu 
 
 
 
 



Sheet1

Nr. 

Crt. Denumire mijloc fix Numãr de inventar Valoare de inventar

1

Depozit Sare C2  în suprafata de 83mp, regim 

de înaltime : parter , anul construirii 1979 , str.

Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)
12008345 10642,61

2

Magazie C5 , în suprafata de 89mp, regim de

înaltime : parter , anul construirii 1995, str.

Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)
12008347 11520,64

3

Birouri , Ateliere C8, în suprafaþã de 323mp,

regim de înaltime : parter , anul construirii

1957, str. Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)
12008351 47002,41

4

Sopron C9 , în suprafaþã de 169mp, regim

de înaltime : parter , anul construirii 1996, str.

Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)
12008352 7636,05

                                                                                                           ANEXA LA HOTARAREA NR

TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Page 1



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 50505/14.03.2019 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Având în vedere: 

− Expunerea de motive nr.46137/07.03.2019 şi Raportul nr.48923/12.03.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 

− Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

− 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; 

−  Art. 858- 864,  art. 555- 557 din Codul Civil 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, pentru scoaterea din 
funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării bunurilor identificate în anexa la prezentul raport; 

2. Împuternicirea Administratorului S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. să îndeplinească 
formalităţile legale pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării  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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la 
însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului privat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008 . 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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