
PRIMĂRIA 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 valorificării 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.08.2017; 
          Având în vedere raportul nr. 116148/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării; 
          În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, 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 administrativ-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 , Titlul VI-Proprietatea Publică, art.858-864, Titlul II, 
art.555-557 din Codul Civil şi Hotărârea nr. 568/2000 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.909/1997; 

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 identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipilui Craiova să îndeplinească formalităţile 
legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor identificate 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,     PT. SECRETAR, 
Mihail GENOIU       Ovidiu MISCHIANU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 166965/09.11.2015                                                                                                                  
                         SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  
         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                 
       
               RAPORT, 

 
         Prin adresa nr. 12303/10.09.2015 înregistrată la Primăria municipiului Craioava  sub nr.135532/2015 
SC SALUBRITATE  CRAIOVA SRL din Craiova , str. Brestei , nr. 129A , având în vedere procesul verbal 
întocmit de subcomisia de inventariere nr.4 stabilită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 
4067/2015 modificată prin Dispoziţia nr. 4803/2015 şi-a  însuşit  concluzile şi sunt de acord cu scoaterea 
din inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova concesionate de SC SALUBRITATE 
CRAIOVA SRL   şi trecerea  platformelor gospodăreşti din domeniul public al  Municipiul Craiova în 
domeniul privat şi ulterior casarea acestora conform anexei nr.1 la prezentul raport. . 
     Prin adresa cu nr. 27594/20.10.2015 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
155973/20.10.2015 COMPANIA DE APĂ “OLTENIA” din Craiova str. Brestei nr. 133  solicită având în 
vedere procesul verbal întocmit de subcomisia de inventariere nr. 2 stabilită prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Craiova nr. 4067/2015 modificată prin Dispoziţia nr. 4803/2015 şi  Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 14/05.10.2015 prin care se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea conductelor apa şi 
canal , branşamente apa şi racorduri canal foarte vechi , anulate în urma extinderilor şi reabilitărilor 
efectuate prin programe de investiţii BERD , ISPA, POS1 , prin urmare este necesară  trecerea din 
domeniul public al municipiului Craiova  în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea casării,  
acestora conform anexei nr. 2  la prezentul raport. ..  



         Prin adresa nr. 163719/04.11.2015 Direcţia Economică , Serviciul Financiar Contabilitate 
menţionează   că în urma acţiunii de inventariere  a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova efectuată în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr. 4067/2015 modificată prin 
Dispoziţia nr. 4803/2015 s-au propus pentru casare mijloace fixe şi trecerea în  domeniul privat şi ulterior 
casarea acestora conform anexei nr.3  la prezentul 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 Titlul VI- Proprietatea Publică, art. 858- 864,  Titlul II 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  în vederea 

scoaterii din funcţiune şi casării  bunurilor  identificate în anexele 1, 2, 3  la prezentul raport; 
2.Mandatarea directorului SC SALUBRITATE  Craiova să îndeplinească formalităţile legale de 

scoatere din funcţiune ,valorificare sau casare a bunurilor prevăzute în  anexa nr. 1.  
3.Mandatarea directorului SC COMPANIA DE APĂ “OLTENIA” Craiova să îndeplinească 

formalităţile legale de scoatere din funcţiune ,valorificare sau casare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2. 
4.Mandatarea directorului R.A.A.D.P.F.L. Craiova să îndeplinească formalităţile legale de scoatere 

din funcţiune ,valorificare sau casare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 3 
5.Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la punctul 1 se fac venit la bugetul de 

venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 
6. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliul Local al  Municipiului Craiova 

nr. 147/1999 a referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, nr. 173/2001 , nr. 457/2005,  nr. 81/2006, nr.164/2007 ,  nr.465/2010 , şi 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniului privat al 
municipiului Craiova ,cu modificarile şi completările ulterioare precum şi finalizarea procedurilor de 
modificare a H.G. 141/2008 prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj .   

  
 
 
                            Director Executiv,                                                            

                Cons.jur.Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                                             



                                                                                            Întocmit,                                                                                                                    
                                                                                                                     insp Cosmin Popescu                                                     

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.116148/24.08.2017                                                                                                                
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  
                   MIHAIL GENOIU                                                                                                           
       
               RAPORT, 
 
         Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova  sub nr.97484/18.07.2017, Direcţia 
Patrimoniu   a solicitat Companiei Naţionale de Investiţii cu sediul în Bucureşti , str. Piaţa Naţiunilor Unite 
nr.9 ,bl. 107 ,  sector 5,  clarificări referitoare la  obiectivul de investiţii : „Sala Polivalentă 4000 locuri , B-
dul Ştirbei Vodă , Municipiul Craiova , judeţul Dolj” , obiectiv preluat în domeniul public al municipiului 
Craiova prin Protocolul de predare – primire  cu nr. 8083/07.11.2012.  
         Conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8065/07.11.2012  încheiat între SC 
CONCAS SA şi Compania Naţională de Investiţii SA pentru lucrările de construcţii – instalaţii la 
amplasamentul obiectivului mai sus menţionat ,conform articolului 4.4 „Valoarea obiectivului de investiţii  
Sala Polivalentă 4000 locuri – structură preluată , B-dul Ştirbei Vodă , Municipiul Craiova , judeţul Dolj  
conform contractelor este de 66090056,45lei ( C+M inclusiv bazinul de incendiu)” .  
   Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 115436/23.08.2017,  Compania 
Naţională de Investiţii  - Direcţia Investiţii , Departamentul Sport înaintează valorile economice pentru 
instalaţia de incendiu ( rezervor apa şi echipamentele acestuia ) aferentă Sălii  Polivalente , date solicitate 
prin adresa nr. 97484/18.07.2017, după cum urmează: 
         Valoarea totală a lucrărilor este de 1026532,52lei cu TVA , fiind obţinută  prin însumarea valorilor 
aferente următoarelor categorii de lucrări : 
                            - Rezervor apa incendiu 1 – 98238,67lei 
                            - Rezervor apa incendiu 2 -  52809,58lei 
                            - Rezervor apa incendiu 3  - 65696,89lei 
                            - Rezervor apa incendiu     - 422544,26lei 
                            - Inst. Hidro staţie pompe  - 91756,66 lei 
                            - Inst. Electrică staţie Pompe incendiu  - 31182,24lei 
                            -  Inst. Hidro staţie pompe – 84518,40lei 
                            -  Inst. Electrică staţie Pompe incendiu  - 30262,20lei 
                            -  Rezervor apa incendiu 1 – 149523,62lei 
 Datorită faptului că instalaţia de incendiu ( rezervor apa şi echipamentele acestuia ) aferentă Sălii de 
sport Polivalente  este afectată  de  executarea obiectivului de investiţii « Modernizare Complex Sportiv 
Craiova » şi nu permite desfăşurarea fluxurilor pentru evacuarea spectatorilor în condiţii de siguranţă la 
Stadionul de fotbal, a apărut necesitatea relocării acestuia . Pentru asigurarea rezervei de apă pe care o 
deservea rezervorul , s-a elaborat un scenariu la incendiu comun pentru cele două investiţii  astfel încât 
rezervorul nou să deservească atât Complexul Sportiv Craiova cât şi Sala  Polivalentă.  
  În acest context, rezervorul aferent Sălii Polivalente nu va mai fi folosit, iar funcţionalitatea acestuia 
va   fi preluată de rezervorul cu o capacitate de 400mc , situat sub tribuna 2  a Stadionului Complexului 
Sportiv Craiova .  
 Cele nouă  mijloacele fixe descrise mai sus, fac parte din domeniul public  al Municipiului Craiova 
fiind cuprinse în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, iar din  punct 
de vedere contabil,  au durata normală de funcţionare neîndeplinită. 
 Având în vedere regimul juridic al bunurilor mai sus menţionate şi ţinând cont de necesitatea 
realizării unui nou rezervor,  se impune trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, conform art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia ,cu modificările şi completările ulterioare precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea 
acestora, 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.                                                      
  



 Prevederile art.1din 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 precizează “ 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 prezentei   ordonanţe”  
      Astfel,  art.2 din acelaşi act normativ stipulează “pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării 
şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia.” 
 Totodată, art.3 din actul normativ susmenţionat precizează “după scoaterea din funcţiune a 
mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi 
reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.” 
 Prin urmare, “sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după 
deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau 
judeţelor, după caz.”, aşa cum prevede art.4 din 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 precizează  
 Prevederile legale privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice şi  reglementărilor specifice  sunt prevăzute de  H.G. nr.841/1995, privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată,  
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 
H.G.nr.909/1997, cu modificările şi competările ulterioare.  
  Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art.10  , alin 2 , din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,cu modificările şi completările ulterioar; 
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, cu modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr.15/1994  republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;  
şi Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 aprobate prin H.G.nr.909/1997, cu modificările şi 
competările ulterioare, coroborate cu prevederile 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  în vederea scoaterii 
din funcţiune, casarii şi demolarii  bunurilor  identificate în anexă  la prezentul raport; 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile legale de 
scoaterea din funcţiune , valorificarea sau casarea 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 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                                               Madlen Anca Voicinovschi             

                                            
                          
 
                         Avizat de legalitate,                                                                      Întocmit, 
            Cons. Jur. Alexandra Bianca Beldea                                             insp Cosmin Popescu 



Nr. 

crt.
DENUMIRE UM CANT

COD 

CLASIFICATRE

DURATA 

NORMALA 

FUNCTIONARE 

(ANI)

VALOARE

LOC FOLOSINTA

1
REZERVOR APA INCENDIU 1 – SALA POLIVALENTA – BDUL 

STIRBEI VODA 
BUC 1 1.8.11 40 98238,67

CLM 

2
REZERVOR APA INCENDIU 2 – SALA POLIVALENTA – BDUL 

STIRBEI VODA 
BUC 1 1.8.11 40 52809,58

CLM 

3
REZERVOR APA INCENDIU 3 – SALA POLIVALENTA – BDUL 

STIRBEI VODA 
BUC 1 1.8.11 40 65696,89

CLM 

4
REZERVOR APA INCENDIU  – SALA POLIVALENTA – BDUL 

STIRBEI VODA 
BUC 1 1.8.11 40 422544,26

CLM 

5
INSTALATIE HIDRO. STATIE POMPE – SALA POLIVALENTA – 

BDUL STIRBEI VODA 
BUC 1

2.1.17.1
10 91756,66

CLM 

6
INSTALATIE ELECTRICA STATIE POMPE INCENDIU – SALA 

POLIVALENTA – BDUL STIRBEI VODA BUC 1
2.1.17.1

10 31182,24 CLM 

7
INSTALATIE HIDRO. STATIE POMPE – SALA POLIVALENTA – 

BDUL STIRBEI VODA 
BUC 1

2.1.17.1
10 84518,4

CLM 

8
INSTALATIE ELECTRICA STATIE POMPE INCENDIU– SALA 

POLIVALENTA – BDUL STIRBEI VODA BUC 1
2.1.17.1

10 30262,2 CLM 

9
REZERVOR APA INCENDIU 1 – SALA POLIVALENTA – BDUL 

STIRBEI VODA 
BUC 1 1.8.11 40 149523,62

CLM 

 Bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova care  trec în 

domeniul privat al municipiului Craiova 
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