
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     PROIECT 
 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. asupra  

unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.2177/2021, raportul nr.2315/2021 întocmit 
de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.4904/2021 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea 
dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. asupra  unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.554 și art.863 din Codul Civil; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
asupra  bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat 
între municipiul Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., după cum urmează: 

a) se anulează poziţiile 2,6 şi 7 din  anexa nr.1 la contract; 
b) se modifică art.3 cu privire la redevenţă, în sensul diminuării  cu suma de 

247,18 lei/lună, respectiv de la 121.899,88 lei/lună, la 121.652,70 lei/lună, 
începând cu 01.02.2021. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului 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. 



   

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.209/2011şi nr.257/2014 referitoare la contractul 
de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, 

Lia-Olguța VASILESCU 
SECRETAR GENERAL,   

  Nicoleta MIULESCU 
 

 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 2177/06.01.2021                                                                        

                                                           

                                                                
      Referat de aprobare 

 al proiectului de hotărâre privind preluarea din  concesiunea SC SALUBRITATE SRL Craiova a 
bunurilor ce aparţín domeniului public al municipiului Craiova 

 „Magazie C3”, „Magazie C4” şi „Ateliere C10” 
 
 

 Prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Craiova cu nr.176694/2020, Compania de 
Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Ateliere  C10, cu suprafaţa 
de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), clădire ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010,  
din concesiunea SC SALUBRITATE SRL Craiova  în concesiunea  Companiei de Apă „ OLTENIA” 
SA.  
       Prin adresa  înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.180958/2020, SC SALUBRITATE 
SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a clădiri C3 cu suprafaţa de 52mp şi a clăditii  
C4 cu suprafaţa de 105mp, situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010 
şi transmiterea în concesiune către Compani de Apă „ OLTENIA” SA.  
 Aceste construcţii solicitate sunt situate  în incinta  Companiei de Apă „ OLTENIA” SA.  fiind 
incluse în documentaţia cadastrală şi în Cartea funciară  si datorită faptului că această instituţie  are în 
implementare proiecte pe fonduri europene pentru lucrări dar şi pentru achiziţie de utilaje şi 
echipamente sunt necesare  spaţii de depozitare şi păstrare în condiţii de maximă siguranţă a acestora.  

Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – Proprietatea 
publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
 considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei 
hotărâri privind preluarea din  concesiunea  SC SALUBRITATE SRL Craiova a construcţiilor – 
Ateliere  C10, cu suprafaţa de 359mp, Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, Magazie C4 cu suprafaţa de 
105mp, situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), clădiri 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,                 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.2315/07.01.2021                                                                             
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      

 
                                              RAPORT 

     
      privind preluarea din  concesiunea SC SALUBRITATE SRL Craiova  a bunurilor  

ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova „Magazie C3, Magazie C4, Ateliere C10”  
 

 Prin referatul de aprobare nr.2177/06.01.2021 al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de 
Primarul Municipiului Craiova in conformitate cu prevederile Titlului I – Proprietatea publică art.554 
alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g 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  privind 
preluarea  din  concesiunea  SC SALUBRITATE SRL Craiova a construcţiilor – Ateliere  C10, cu 
suprafaţa de 359mp, Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, Magazie C4 cu suprafaţa de 105mp, situate 
în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), clădiri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova în 
vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 176694/2020, Compania de 
Apă „OLTENIA” SA  solicită transferul dreptului de folosinţă a clădirii – Ateliere C10, cu suprafaţa 
de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) clădire ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
197/27.05.2010,  din concesiunea   SC SALUBRITATE SA,   în concesiunea  Companiei de Apă 
„OLTENIA” SA. 
 Ateliere C10, cu suprafaţa de 359mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008353 şi valoarea de 
inventar de 52.241,60 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C9, Carte Funciară nr. 204619 a 
Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 2. 
 Prin adresa  înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr.180958/2020, SC 
SALUBRITATE SRL Craiova propune preluarea din folosinţa societăţii a clădiri C3 cu suprafaţa de 
52mp şi a clăditii  C4 cu suprafaţa de 105mp, situate în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 197/27.05.2010 şi transmiterea în concesiune către Compani de Apă „ OLTENIA” SA. 
          Clădirea  Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008346 şi valoarea de 
inventar de 8.077,22 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C3, Carte Funciară nr. 204619 a 
Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 6. 
         Clădirea  Magazie C4 cu suprafaţa de 105mp, situată în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54), 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova având numărul de inventar  12008348 şi valoarea 
de inventar de 10.873,39 lei identificată cu numărul cadastral 204619– C4, Carte Funciară nr. 204619 
a Municipiului Craiova, fiind transmisă în concesiune către   SC SALUBRITATE SA  prin  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/26.05.2011, anexa nr. 1, poziţia 7. 
 Aceste construcţii sunt solicitate de către Compania de Apă „ OLTENIA” SA. fiind   necesare   
deoarece are în implementare proiecte pe fonduri europene pentru lucrări dar şi pentru achiziţie de 
utilaje şi echipamente care necesită spaţii de depozitare şi păstrare în condiţii de maximă siguranţă.  



        Conform art. 3 din contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011 pentru bunurile ce aparţin 
domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, redevenţa lunară  prevăzută la  ultima valoare a 
redevenţei lunară fiind stabilită la 155.046,76 lei/lună, începând cu 01.06.2014.    
 

Nr 
Crt 

Denumire bun 
 

Adresa  
identificare  

bun 
 

Suprafata 
 

Numar de 
inventar 

 

Valoare de 
inventar (lei) 

 

Valoare 
majorare/di

minuare  
Redevenţă 
lunară - lei 

1 

ATELIERE C10 , 
NR.CAD. 204619 – 

C10 
 

STR. 
FLUTURI 

NR. 48 (54) 
 

359 
12008353 

 
52241,6 

 
181,39 

2 

MAGAZIE C3 , 
NR.CAD. 204619 – 

C3 
 

STR. 
FLUTURI 

NR. 48 (54) 
 

52 
12008346 

 
8077,22 

 
28,04 

3 

MAGAZIE C4 , 
NR.CAD. 204619 – 

C4 
 

STR. 
FLUTURI 

NR. 48 (54) 
 

105 
12008348 

 
10873,39 

 37,75 

Total                                                                                                                             71.192,21      247,19 

 
 
 
      Având în vedere că durata  normală de funcţionare este de 24ani, valoarea redevenţei  trebuie 
diminuată cu suma de 247,19 lei/lună, corespunzătoare suprastructurilor diminuate (71.192,21 lei : 
24 ani : 12 luni = 247,19 lei/lună ) drept pentru care se impune modificarea art.3 din contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011.                                                                        

Având în vedere cele menţionate mai sus în conformitate cu prevederile  Titlul I – 
Proprietatea publică art.554 alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
 în baza art. 286 alin. (4), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privindCodul administrativ, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 
 in temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare 
       Potrivit art. 136 alin 4 din Constituţie, „bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publică”. 
          Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554, art. 863,   din Codul Civil, în conformitate 
cu prevederile art.15 alin. (1) din contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, art. 129  alin. 2, lit. 
c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 1.  Încetarea dreptului de concesiune al SC SALUBRITATE SA, asupra  bunurilor ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova respectiv: „Ateliere C10”, cu suprafaţa de 359mp,  
identificat cu numărul cadastral 204619– C10, Carte Funciară nr. 204619 a Municipiului Craiova, 
Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, identificată cu numărul cadastral 204619– C3, Carte Funciară nr. 
204619,  Magazie C4 cu suprafaţa de 105mp  identificată cu numărul cadastral 204619– C4, Carte 
Funciară nr. 204619,  situate  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) şi  identificate conform anexei la 
prezentul raport . 



 2. Preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Craiova al bunurilor 
menţionate în anexa  de la punctul 1 la prezentul raport 
 3. Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, în sensul modificării 
Anexei nr.1 la contract, prin diminuarea cu bunurile identificate in  Anexa la prezentul raport. 
 4. Modificarea redevenţei lunare în sensul diminuării  cu suma de 247,18 lei/lună, respectiv, 
de la 121.899,88 lei/lună la 121.652,70 lei/lună, începând cu 01.02.2021. 
 5. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
la contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată 
aparţinând Municipiului Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. 
 6. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune cu modificările 
ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr.257/2014. 
 
   
 
 
 
 
             Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 
 
                                                                         Întocmit,     



Sheet1

NR. 
CRT

DENUMIRE BUN
ADRESA  IDENTIFICARE  

BUN
SUPRAFATA NUMAR DE INVENTAR

VALOARE DE 
INVENTAR 

(LEI)

1
ATELIERE C10 , NR.CAD. 

204619 – C10 STR. FLUTURI NR. 48 (54) 359 12008353 52.241,60

2
MAGAZIE C3 , NR.CAD. 

204619 – C3 STR. FLUTURI NR. 48 (54) 52 12008346 8.077,22

3
MAGAZIE C4 , NR.CAD. 

204619 – C4 STR. FLUTURI NR. 48 (54) 105 12008348 10.873,39

     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR._____/2021

Page 1



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4904/12.01.2021 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.2177/06.01.2021 şi Raportul nr.2315/07.01.2021 ale Directiei 
Patrimoniu; 

– În conformitate cu  art. 554, art. 863 din Codul Civil, în conformitate cu prevederile art.15 
alin. (1) din contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, art. 129  alin. 2, lit. c ,  art. 
129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din OUG. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 
     1.  Încetarea dreptului de concesiune al SC SALUBRITATE SA, asupra  bunurilor ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova respectiv: „Ateliere C10”, cu suprafaţa de 359mp,  
identificat cu numărul cadastral 204619– C10, Carte Funciară nr. 204619 a Municipiului Craiova, 
Magazie C3 cu suprafaţa de 52mp, identificată cu numărul cadastral 204619– C3, Carte Funciară nr. 
204619,  Magazie C4 cu suprafaţa de 105mp  identificată cu numărul cadastral 204619– C4, Carte 
Funciară nr. 204619,  situate  în Craiova, str. Fluturi, nr. 48(54) şi  identificate conform anexei la 
prezentul raport . 
 2. Preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Craiova a bunurilor menţionate 
în anexa  la prezentul raport 
 3. Modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, în sensul modificării Anexei 
nr.1 la contract, prin diminuarea cu bunurile identificate in  Anexa la prezentul raport. 
 4. Modificarea redevenţei lunare în sensul diminuării  cu suma de 247,18 lei/lună, respectiv, 
de la 121.899,88 lei/lună la 121.652,70 lei/lună, începând cu 01.02.2021. 
 5. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 
concesiune nr.106729/18.07.2011, a bunurilor proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului 
Craiova, încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L.. 
 6. Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune cu modificările ulterioare, precum şi 
Hotărârea Consiliului Local nr.257/2014. 
  
 
                Director Executiv,                                                                       Întocmit, 
                Ovidiu Mischianu                                                           cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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