
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
                
            

         HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.06.2017; 

Având în vedere raportul nr.83721/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova; 

    În conformitate cu prevederile art. 554-556 ,art. 858-870  din Codul Civil, Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.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 modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) completarea cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) anularea poziţiei nr.1 din anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.164/2017. 
     d) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

                



 

 
 
 
               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
         PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

              VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 
                  Adrian COSMAN 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.83721/20.06.2017 
                           SE APROBĂ, 

                                                                                                                                Pt.  PRIMAR,       

                                                             Viceprimar, 

                                                                                                                                              Adrian Cosman 
 

 

               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.   
    1) În perioada  Mai 2017 – Iunie 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului 
public al municipiului Craiova , în sensul intrării şi modificării unor bunuri. 
  Operaţiunile de inventariere  şi modificare au avut în vedere prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 
          - Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa locului de 
către personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia 
Primarului municipiului Craiova nr. 285/2016, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr.83449/20.06.2017 astfel 

este necesară completarea şi modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1  la prezentul raport. 
           În cadrul operaţiunilor de inventariere la faţa locului de către personal de specialitate  din 
comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr.285/2016, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora: 
           - drum de exploatare DE 12/1 in tarlaua 53 in suprafata de 800 mp si valoare de inventar de 
80000 lei, nu este inventariat în domeniul public / privat al municipiului Craiova, fiind drum de 
exploatare  ce desparte terenurile din tarlaua 53 de terenul staţiei de transformare electrica şi face 
legătura între str. Eliza Opran şi Drumul de Exploatare De 1 .  
 - teren aferent Balta Cernele  in suprafata de 65565 mp  si valoare de inventar de 6256500 lei a  
aparţinut domeniului public al municipiului Craiova , conform Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 ,dar 
prin HCL nr. 381/2015 a fost propusă pe lista ieşirilor în anexa nr.3, poziţia 12 iar în urma verificărilor 
şi măsurătorilor efectuate de către personal autorizat din cadrul serviciului Patrimoniu s-a constatat că 
suprafaţa de 65565mp de  teren  este teren neconstruibil ocupat de ape  şi vegetaţie .   
           
      Prin adresa nr. 77197/08.06.2017 Şcoala Gimnazială „SF. DUMITRU” din Craiova str. Unirii  , nr. 162 
,  înaintează Direcţiei Patrimoniu , Serviciul Patrimoniu   procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 3511/21.12.2016 privind obiectivul  „ Extindere Şcoala cu clasele I – VIII , nr. 18 – Sf 

Dumitru ” executată în cadrul contractelor nr . 124455 din 02.09.2008,  încheiat cu SC CONSTRCT 
CARAIMAN SRL SLATINA şi nr. 2248 din 26.07.2016 , încheiat cu asociaţia NITURO IND SRL – 
CONFORT HOUSE  SRL ,  din care reiese că valoarea declarată a investiţiei este de 1782533,27lei cu TVA   
din care C+M –1594056,55 lei fără TVA. Prin urmare este necesară modificarea elementelor de 
identificare şi a valorii de inventar a bunurilor din inventarul  domeniului public al municipiului 

Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr. 2   la prezentul raport.  

         
           
      



        Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova în anexa 3 poziţia 1 la aceasta a fost trecut din domeniul public 
în domeniul privat bunul cu denumirea „Împrejmuire Parc Romanescu – inclusiv Portic” cu nr de inventar 
12012613  şi valoarea de 33.05lei , dar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2017 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr. 5 la poziţia 13 se 
modifică bunul cu denumirea  „Împrejmuire Parc Romanescu – inclusiv Portic” cu nr de inventar 12012613  
şi valoarea de 33.05lei  în „ PARC NICOLAE ROMANESCU  - IMPREJMUIRE  ( ELEMENTE 
PREFABRICATE DIN BETON – 1132MP , ELEMENTE FIER FORJAT 107616,75/1446ML) cu nr. de 
inventar 12012613  şi valoarea nouă de 2961444,86lei prin urmare fiind o investiţie efectuată pe un bun 
proprietate publică este necesară menţinerea în domeniul public şi anularea poziţiei nr.1 din anexa 3 la   
Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2017  
         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova în anexa 1A poziţia 1 a fost înregistrat bunul cu denumirea „ 
CENTRU RECUPERARE LUNCA” - str. Ştirbei Vodă nr. 106  compus din cladire p+1 , 36 locuri de 
cazare , 106 încăperi , cantina sportivi, bucătărie , saună , băi masaj , duşuri subacvatice , săli 
gimnastica medicală  şi psihoterapie şi anexe. suprafaţă construită   sc=949mp (carte funciară 24801) 
, suprafaţă teren st=12.000mp (carte funciară 24801) , teren fotbal s= 7.550mp (carte funciară 
216776) , parc cu pădure  s=21965mp (carte funciară 216782, 216777) şi valoarea totală de 
29.594.149,0lei . 
         Prin adresa nr. 75294 /07.06.2017 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii , Serviciul Investiţii şi 
Achiziţii  înaintează Direcţiei Patrimoniu solicitarea cu privire la, trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al clădirii Centru Recuperare Luncă şi al centralei termice , deoarece prin dezafectarea 
acestora   există posibilitatea recuperării unor materiale drept  urmare propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova trecerea bunurilor reprezentând Centrală Termică ( 

Centru Recuperare Luncă) , şi Clădire P+1 ; Centru Recuperare Luncă ,  36 locuri de cazare , 

106 încăperi , cantina sportivi , bucătărie , sauna , băi masaj , duşuri subacvatice , săli gimnastica 
medicală şi psihoterapie şi anexe, în suprafaţă construită de 949mp  din domeniul public al 

Municipiul Craiova în domeniul privat  conform anexei nr. 3 la prezentul raport.  De asemenea 

în anexa  nr. 2 la prezentul raport , bunul cu denumirea „ CENTRU RECUPERARE LUNCA” - str. 
Ştirbei Vodă nr. 106 , cu nr. de inventar  12012338  îşi modifică valoarea prin diminuarea cu valoarea 
clădirii P+1, ce se trece în domeniul privat . 
        Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2015 privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr.1 la aceaste au fost înregistrate bunuri 
fără a se specifica administratorul acestora prin urmare pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare  
tehnic- operativă este necesară modificarea acestora conform anexei nr. 2 la prezentul raport.  
 

Faţă de cele prezentate,  în conformitate  cu prevederile , a art. 554 – 556 ,art. 858 – 870  din  
Noul Cod Civil , a prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în temeiul  art. 36 alin 2, lit c  şi art. 123 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

     1. Modificarea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova  după 
cum urmează: 
       a) prin completare cu bunurile identificate în Anexa nr.1  la prezentul raport. 
     b) prin modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în Anexa nr.2  la prezentul 
raport. 
      c)  prin anularea  poziţiei nr.1 din anexa 3 la  Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2017  
     d) trecerea din domeniu public al municipiului Craiova în domeniu privat al municipiului Craiova 
conform Anexei nr.3 la prezentul raport. 
   2   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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Dolj modificata si 
completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 , precum si a  Hotărârea Consiliului Local nr. 



164/2017  a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc  domeniului privat al municipiului Craiova , cu modificarile şi completările ulterioare 
prin completare cu bunurile  identificate în anexa nr.3 la prezentul raport. 
   3 . Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare Hotărârarii Guvernului nr.965/2002 
privind atestarea domeniului public al judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor 
din judetul Dolj modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 şi a  Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007 . 

 
 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                Vizat de legalitate,              
               Cristian Ionuţ Gâlea                                                          Cons. Jur. Isabela Cruceru        
 
 
                                                                                 Întocmit, 
                                                                        Insp.Cosmin Popescu       



Nr. 

crt.
DENUMIRE UM CANT

COD 

CLASIFICARE

DURATA 

NORMALA 

FUNCTIONARE

VALOARE
VALOARE 

TOTALA

1
DRUM DE EXPLOATARE DE 12/1 IN TARLAUA 

53 IN SUPRAFATA DE 800MP ( L= 200M, l=4M)
MP 800 1.3.7.2.

Drum de 

exploatare DE 

1  

prop 

private

Drum de 

exploatare 

DE 474  

prop private 80000,00 CLM

2
TEREN AFERENT BALTA CERNELE IN 

SUPRAFATA TOTALA DE 62656MP
MP 62656 420.1.9.5.

Domeniu 

public
prop private prop private prop private 6256500,00 CLM

INTRĂRI BUNURI INVENTAR  DOMENIU PUBLIC

ANEXA  NR. 1 LA HCL NR.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE (VECINI 

N,E,S,V )
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                            MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ŞI VALORII DE INVENTAR

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului UM

CANT 

INITIALA

CANT 

REZULTATA 

MP

COD 

CLASIFICARE

  Nr. 

inventar

Valoare 

initiala

Valoare 

Inventar 
ADMINISTRATOR

1

CENTRUL DE RECUPERARE LUNCA STR 

STIRBEI VODA NR.106 – TEREN  

(S1=12000MP- VALOARE - 1793416LEI; S2 

TEREN FOTBAL = 7550MP-VALOARE -

1034350; S3 PARC CU PADURE =11760MP 

–VALOARE - 952560LEI; S4 PARC CU 

PADURE=  10205MP –VALOARE- 795990LEI)

MP

        12000                  

7550                    

11760           

10205

12012338 29173912,06 4576316 CLM

2
REŢEA CANALIZARE AZBOCIMENT CU 

DIAMETRUL φ100
ML 499 1.8.7. 12012994 41454 CAO

3
REŢEA ALIMENTARE CU APA DIAMETRU 

φ3 - 2
ML 572 1.8.6. 12012995 2330 CAO

4

SCOALA CU CLASELE I – VIII „ SF 

DUMITRU” NR.18 SE MAJOREAZA 

VALOAREA DE INVENTAR DE LA 

146540,03LEI  CU VALOAREA DE 

1782533,27LEI

12008098 146540,03 1929073,30

SCOALA CU 

CLASELE I – VIII „ 

SF DUMITRU” 

NR.18

    ANEXA nr.2 LA  H.C.L. NR 
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Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

  Nr. 

inventar
Valoare Inventar  

1 CENTRALA TERMICA CENTRUL RECUPERARE LUNCA 22100197 15006,24

2

CLADIRE P+1 ,CENTRU DE RECUPERARE LUNCA , IN  SUPRAFATA 

CONSTRUITA DE 949 MP ; 36 LOCURI CAZARE ,106 INCAPERI ,CANTINA 

SPORTIVI ,BUCATARIE ,SAUNA, BAI MASAJ , DUSURI SUBACVATICE , SALI 

GIMNASTICA MEDICALA SI PSIHOTERAPIE SI ANEXE

24597596,06

   ANEXA nr.3    LA H.C.L. NR.

 Bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova care  trec în domeniul privat al 

municipiului Craiova 

1



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr.83449/20.06.2017 

            Se aprobă, 

           PT. PRIMAR 
                                                                                                   Viceprimar 
                  Adrian Cosman 
 
                Avizat 
             Director executiv 
         Direcţia Economico-Financiară 
                Lucia Ştefan 
 
             Avizat 
            Pt.Director executiv 
             Direcţia Juridică,Asistenţă de Specialitate 
         şi Contencios Administrativ 
          Nelu Pîrvu 
 
 

     PROCES-VERBAL 
    Încheiat azi............................. 

 

 

 Subsemnaţii:Adrian Cosman – Preşedinte, Dragoş Dobre - membru, Ionuţ Gâlea – 
membru, Dumitru Iliescu -membru, Stelian Marta – membru, Pătru Iulian – membru, 
Constantin Vîrfenescu – membru, Ileana Ştefănescu -membru, Sabina Smărăndache – 
membru şi Maria Luiza Diţoiu – secretar, în calitate de membrii ai comisiei de inventariere 
permanentă numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr.285/2016, am 
procedat la identificarea şi inventarierea bunurilor în perioada Mai - Iunie , care prin 
natura,uzul sau interesul bunurilor, aparţin domeniului privat/public al municipiului 
Craiova.Terenurile au fost inventariate având în vedere schiţe cu dimensiuni şi vecinătăţi 
întocmite de persoane autorizate pentru întocmirea documentaţiei cadastrale, precum şi 
înscrisuri anexate listelor de inventariere.Inventarul cu bunurile identificate ca aparţinând 
doemniului privat / public al municipiului Craiova este alcătuit din bunuri aflate în 
proprietatea municipiului Craiova. 
 Astfel, se modifică inventarul domeniului public al municipiului 
Craiova,conform listelor de inventar care se regăsesc în anexa la prezentul Proces 
verbal.    
 

 - drum de exploatare DE 12/1 in tarlaua 53 in suprafata de 800 mp si valoare de 
inventar de 80000 lei, nu este inventariat în domeniul public / privat al municipiului 
Craiova, fiind drum de exploatare  ce desparte terenurile din tarlaua 53 de terenul staţiei 
de transformare electrica şi face legătura între str. Eliza Opran şi Drumul de Exploatare De 
1 .  
  
 - teren aferent Balta Cernele  in suprafata de 65565 mp  si valoare de inventar de 
6256500 lei a  aparţinut domeniului public al municipiului Craiova , conform Hotărârii de 
Guvern nr. 965/2002 ,dar prin HCL nr. 381/2015 a fost propusă pe lista ieşirilor în anexa 
nr.3, poziţia 12 iar în urma verificărilor şi măsurătorilor efectuate de către personal 
autorizat din cadrul serviciului Patrimoniu s-a constatat că suprafaţa de 65565mp de  teren  
este teren neconstruibil ocupat de ape  şi vegetaţie.   



     
 Valorile de inventar ale acestor bunuri au fost stabilite de către membrul comisiei de  
inventariere,  ce are competenţe în expertizarea bunurilor imobile. 
 Temeiul juridic al bunurilor introduse în inventar îl constituie Ordinul Ministerului 
Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor de natura activelor,datoriilor şi 
capitalurilor proprii, art.36 alin.1 din Legea fondului funciar nr.18/1998 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare şi Codul Civil. 
 
 Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare. 
 Comisia de inventariere, prin aplicarea semnăturilor certifică veridicitatea 
conţinutului listelor de inventariere: 

− Adrian Cosman – Preşedinte ____________________ 
− Dragoş Dobre – membru _______________________ 
− Ionuţ Gâlea – membru _________________________ 
− Dumitru Iliescu – membru _______________________ 
− Constantin Vîrfenescu – membru__________________ 
− Stelian Marta – membru__________________________ 
− Pătru Iulian – membru____________________________ 
− Ileana Ştefănescu – membru_______________________ 
− Sabina Smărăndache – membru____________________ 

− Maria-Luiza Diţoiu - secretar_______________________ 

 

 

 

 













































































Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus plus minus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
DRUM DE EXPLOATARE DE 12/1 IN 

TARLAUA 53 IN SUPRAFATA DE 

800MP ( L= 200M, l=4M)

N- Drum de 

exploatare DE 1       E-

prop private          S-

Drum de exploatare 

DE 474                     V-

prop private                      

MP 800 800 80000,00

2
TEREN AFERENT BALTA CERNELE 

IN SUPRAFATA TOTALA DE 62656MP

N-Domeniu public    E-

prop private          S-

prop private          V-

prop private                      

MP 62565 65565 6256500,00

Adrian Cosman Dragoş Dobre Ionuţ Gâlea
Dumitru 

Iliescu
Stelian Marta Pătru Iulian

Ctin 

Virfenescu

Ileana 

Stefanescu

Sabina 

Smărăndache

Maria Luiza 

Diţoiu

pret unitar

VALOARE CONTABILA

valoare de inventar
Stocuri Diferente

valoarea
diferente

Unitatea PM Craiova LISTA DE INVENTARIERE     INTRĂRI/MODIFICĂRIBUNURI                                                                                                                                                       
D

GESTIUNEA - Domeniul PUBLIC
Magazia LOC DE DEPOZITARE –R.A.A.D.P.L/ consiliul local

Nr. 
Crt.

Codul sau nr 
de inventar

UM

CANTITATI



Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus plus minus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pret unitar

VALOARE CONTABILA

valoare de inventar
Stocuri Diferente

valoarea
diferente

Unitatea PM Craiova LISTA DE INVENTARIERE     INTRĂRI/MODIFICĂRIBUNURI                                                                                                                                                       
D

GESTIUNEA - Domeniul PUBLIC
Magazia LOC DE DEPOZITARE –R.A.A.D.P.L/ consiliul local

Nr. 
Crt.

Codul sau nr 
de inventar

UM

CANTITATI
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