
 

 
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 
27.09.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.143980/2018, rapoartele nr.144109/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.146350/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, art.554 şi art.556 din Codul Civil; 

 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) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care fac parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
              Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.80/2006, nr.322/2018 şi nr.353/2018. 
                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, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

              Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 143980/11.09.2018 
                        

                                                                                                                                                                                                                                        
       
 

       EXPUNERE DE  MOTIVE 
 

 

 

 

 

  Având în vedere necesitatea modificării şi completării inventarului bunurilor  ce 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Local  nr. 147/1999,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local  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.  

            Ca urmare a clarificării situaţiei juridice a unor imobile, cu ocazia desfăşurării 

activităţilor specifice Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ,  realizarea unor modernizări sau a unor investiţii este necesară evidenţierea 

acestora în inventarul domeniulşui public al municipiului Craiova , este necesar şi 

oportun iniţierea unui Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008  
    
        
 

 

                           Primar,                                                               Director Executiv,                                                

                  Mihail Genoiu                                                     Cristian Ionuţ Gâlea                                          

            
                  

 
 

                                                                                                                      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 144109/11.09.2018 
                        

                                                                                                                                                 SE APROBĂ, 

                                                                                                                                   PRIMAR       

                                                    MIHAIL GENOIU                                                                                                          
       

 

             
 
                                                                RAPORT 
 

 
 

 

  Prin expunerea de motive nr. 143980/11.09.2018 Primarul Municipiului craiova a iniţiat 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 în 

vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 

 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.   

       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. 3018/2018, care a identificat suprafeţele de terenuri şi a 

stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere 

nr.143694/12.09.2018 astfel este necesară completarea şi modificarea inventarului 

bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform 

anexei nr.2  la prezentul raport. 
       

         Drum de acces – teren intravilan situat în  Mun. Craiova , tarlaua 89 , parcela 1, jud. Dolj  

în suprafaţă totală de  549mp din actele de proprietate şi din măsurători cu nr cadastral 229156 

si valoarea de inventar de 27450lei  se majorează suprafaţa cu 621mp din măsurători şi 

578mp din actele de proprietate cu nr cad 231893 , declaraţie renunţare proprietate nr. 3394/10 

iulie 2018 , şi valoarea se majorează cu 32050lei  la valoarea totală 59500 lei ( 

549mp+621mp =1170mp) . 

 

         1. Prin adresa nr. 128328/13.08.2018  Direcţia Servicii Publice , Serviciul Administrare  
şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei  înaintează în copie contractul 

de sponzorizare nr. 104044/03.07.2018 şi Procesul verbal de predare – primire nr. 



124205/02.08.2018  având ca obiect sponzorizarea municipiului Craiova cu un „Sens giratoriu 

de circulaţie realizat din elemente modulare prefabricate curbe din beton armat”.  

 Valoarea totală ce face obiectul sponzorizării este de 376000 RON , exclusiv TVA . 

            Potrivit catalogului privind clasficarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe aprobat prin HG nr. 213/2004 se propune încadrarea mijlocului fix „Sens giratoriu de 

circulaţie realizat din elemente modulare prefabricate curbe din beton armat” în clasificaţii şi 

durata normală de funcţionare astfel:  

          codul de clasificare : 1.3.7.1. îmbracăminte din balast , pământ stabilizat sau macadam 

          durata normală de funcţionare : 20ani  

       Astfel este necesară completarea şi modificarea inventarului bunurilor din domeniul 

public al municipiului Craiova cu bunul identificat  conform anexei nr. 1  la prezentul 

raport. 

 

     2. Prin adresa nr. 139595/04.09.2018 SC RECON SA prin reprezentant Drăgoi Cosmin ca 

urmare înregistrării în domeniul public a canalizării menajere efectuate pe această alee  
conform HCL nr. 21/2018 înaitează documente referitoare contorul de energie aferent staţiei de 

pompare ape uzate în valoare totală de 1014,12lei astfel este necesară completarea şi 

modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu 
bunurile identificate  conform anexei nr.1  la prezentul raport. 

  

   3. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2018 privind modificareaHotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova în anexa 3 la aceasta a fost efectuată 

trecerea din inventarul domeniului privat , în inventarul domeniului public al municipiului 

Craiova  a bunului reprezentând „Locuinţă str. Ecaterina Teodoroiu nr. 12” cu nr de inv. 
11000725 şi valoarea de inventar de 93866,28lei.  

       Conform adresei nr. 114468/17.07.2018 Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 

Proprietari  - Serviciul Administrare Locuinţe în care se precizează că această locuinţă este un 

bun agregat compus din două locuinţe sociale constituite în baza OUG nr.74/2007 , ce vor face 

obiectul închirierii către persoane distincte , este necesară şi reflectarea individuală a celor două 

unităţi locative în inventarul domeniului public al municipiului Craiova cu datele de 

identificare rezultate din adresele nr. 148552/2017 şi 111088/2018   se impune completarea şi 

modificarea inventarului domeniului public conform anexei nr.1 la prezentul raport.  
 

  4. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018 privind modificarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr. 1 reprezentând intrări 

bunuri inventar domeniu public la poziţia 1 a fost înregistrat bunul cu denumirea „ Teren 

aferent staţie redresare”  dar la rubrica Elemente de identificare - suprafaţa construită este de 

227mp -  în realitate fiind de 272mp   iar  pentru efectuarea operaţiunilor tehnico – operative şi 

înregistrarea în baza de date corectă  a suprafeţei construită a staţiei de redresare se impune 

modificarea inventarului domeniului public conform anexei nr.2 la prezentul raport.  

     
   5. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2018 privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr. 1 reprezentând intrări 
bunuri inventar domeniu public la poziţia 3  a fost înregistrat bunul cu denumirea „ Achiziţie 

sistem de irigat cu aspersoare POP-UP – lot 1”  fără a se preciza ca administrator RAADPFL 

Craiova , pentru efectuarea operaţiunilor tehnico – operative şi înregistrarea în baza de date 



corectă acestor poziţii se impune modificarea inventarului domeniului public conform 

anexei nr.2 la prezentul raport.  

     
  6. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018 privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa nr. 1 reprezentând intrări 

bunuri inventar domeniu public la poziţile 2şi 3  au fost înregistrat bunurile cu denumirea „ 

Achiziţie sistem de irigat cu aspersoare POP-UP – lot 2 şi lot 3”  fără a se preciza ca 

administrator RAADPFL Craiova   iar  pentru efectuarea operaţiunilor tehnico – operative şi 

înregistrarea în baza de date corectă acestor poziţii se impune modificarea inventarului 

domeniului public conform anexei nr.2 la prezentul raport.     

   

      

   

           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 ,art. 556 , din Codul Civil, cu 

prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică,  art. 36 
alin 9 şi art. 122 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 care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 prin: 

      a) completare cu bunurile identificate în Anexa nr.1 la prezentul raport. 

      b) modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în Anexa nr.2  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 , a  Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Craiova nr.80/2006,  a  Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Craiova nr. 322/2018 ,  a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 

353/2018. 

  

 

 
            Director Executiv,                                                 

                        Cristian   Ionuţ  Gâlea                                                      

                  

 

 

                                                                                                                     intocmit, 



INVENTARUL 

   INTRARI BUNURI

Nr. crt.

Codul de 

clasificare 

conform H.G. 

2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.1 SENS GIRATORIU

REALIZAT DIN ELEMENTE 
PREFRABRICATE DIN BETON CU 
LOCATIA IN  INTERSECTIA : B-DUL 
NICOLAE ROMANESCU - STR 
RAULUI – DN 55 – DN 56  , DURATA 
DE FUNCTIONARE 20ANI , 
CONTRACT DE SPONZORIZARE NR. 
104044/03.07.2018 , ADMINISTRARE 
C.L.M.

2018 376.000,00

MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 
PROCES VERBAL 
INVENTARIERE 
NR.124205/02.08.2018

2 2.2.3

CANALIZARE ALEE ACCES 
NR CAD (14508/3-17362)/2 
GRUP MASURA ( CONTOR 
MONOFAZAT/ TRIFAZAT SI 
REDUCTORI DACĂ ESTE 
CAZUL)

REALIZAT PENTRU EXTINDERE 
RETEA CANALIZARE STR. 
PESCARUSULUI NR.40C IN 
ADMINISTRAREA C.A.O.

2018 1.014,12

MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 
CONF. H.C.L.NR. 
21/2018

3 1.6.1.1
LOCUINTA STR. ECATERINA 
TEODOROIU NR.12

COMPUSĂ DIN 2 CAMERE IN 
SUPRAFAŢĂ TOTALA DE 
56,74MP (DEPENDINTE - BAIE= 
5,4MP, BUCATARIE= 
14,4MP,WC=1,6MP, CAMARA = 

2018 60346,63

MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 
CONF. H.C.L.NR. 
352/2018

4 1.6.1.1
LOCUINTA STR. ECATERINA 
TEODOROIU NR.12

COMPUSĂ DIN 1 CAMERA IN 
SUPRAFAŢĂ TOTALA DE 
31,51MP (BUCATARIE =8,8MP, 
SALA=3,68MP)

2018 33519,65

MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 
CONF. H.C.L.NR. 
352/2018

                                BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.
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                            MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ŞI VALORII DE INVENTAR

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului UM
CANT 

INITIALA
CANT 

REZULTATA MP

  Nr. 
inventar

Valoare 
initiala

Valoare 
Inventar 

ADMINISTRATOR

1

DRUM DE ACCES - TEREN INTRAVILAN SITUAT IN MUN.

CRAIOVA , TARLAUA 89 , PARCELA 1, JUD. DOLJ IN

SUPRAFATA TOTALA DE 549MP DIN ACTELE DE

PROPRIETATE SI DIN MASURATORI CU NR CADASTRAL

229156 SI VALOAREA DE INVENTAR DE 27450LEI SE 
MAJOREAZA SUPRAFATA CU 621MP DIN MASURATORI SI

578MP DIN ACTELE DE PROPRIETATE CU NR CAD 231893,

DECLARATIE RENUNTARE PROPRIETATE NR. 3394/10 IULIE

2018 , SI VALOAREA SE MAJOREAZĂ CU 32050LEI LA
VALOAREA TOTALA 59500 LEI ( 549MP + 621MP = 1170MP) 

MP 549 1170 12012073 27450 59500 CLM

2

TEREN AFERENT STATIE DE REDRESARE – STR CALEA 

BUCURESTI „PATRIA” IN SUPRAFATA TOTALA DE 335MP 

DIN CARE SUPRAFATA CONSTRUITA 227MP SE MODIFICĂ 
SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ LA 272MP

MP 227 272 435500 435500 CLM

3
ACHIZITIE SISTEM DE IRIGAT CU ASPERSOARE POP-UP -

LOT 1 – BULEVARDUL RAULUI ZONA MEDIANA 
774794,2 774794,2

RAADPFL 

CRAIOVA

4
ACHIZITIE SISTEM DE IRIGAT CU ASPERSOARE POP-UP -

LOT 2 – PARCULET PEDAGOGIC
130515,32 130515,32

RAADPFL 

CRAIOVA

5

ACHIZITIE SISTEM DE IRIGAT CU ASPERSOARE POP-UP -

LOT 3 – CALEA SEVERINULUI  INTRE STR MARIA TANASE SI 

BVD TINERETULUI

63218,99 63218,99
RAADPFL 

CRAIOVA

    ANEXA nr.2 LA proiect
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   146350 / 14.09.2018 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 143980/11.09.2018 

− Raportul nr. 144109/11.09.2018 al Directiei Patrimoniu, 

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

− Conform art. 554 din NCC 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

juridic, 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 
 

 

    1.Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 prin: 

      a) completare cu bunurile identificate în Anexa nr.1 la prezentul raport. 

      b) modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în Anexa nr.2  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 , a  Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Craiova nr.80/2006,  a  Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Craiova nr. 322/2018 ,  a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 

353/2018. 

 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 



  

  



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 ACCES - TEREN INTRAVILAN SITUAT IN

MUN. CRAIOVA , TARLAUA 89 , PARCELA 1, JUD.

DOLJ IN SUPRAFATA TOTALA DE 549MP DIN

ACTELE DE PROPRIETATE SI DIN MASURATORI CU

NR CADASTRAL 229156 SI VALOAREA DE

INVENTAR DE 27450LEI SE MAJOREAZA

SUPRAFATA CU 621MP DIN MASURATORI

SI 578MP DIN ACTELE DE PROPRIETATE CU

NR CAD 231893, DECLARATIE RENUNTARE

PROPRIETATE NR. 3394/10 IULIE 2018 , SI

VALOAREA SE MAJOREAZĂ CU 32050LEI

LA VALOAREATOTALA 59500 LEI ( 549MP

+ 621MP = 1170MP) 

N:  DR. EXPL. DE 256     

E:  PROP. PRIVATE           

S:  REST PROP                

V:  PROP. PRIVATE

MP 1170 549 621 27450 32050 59500,00

Adrian Cosman Ana Maria Boaba Ionuţ Gâlea
Dumitru 

Iliescu

Stelian 

Marta

Constantin 

Vîrfenescu

Ileana 

Stefanescu

Aurelian 

Florea

Sabina 

Smărăndache

Maria 

Luiza 

Diţoiu

pret unitar
VALOARE CONTABILA valoare de 

inventar
Stocuri Diferente

valoarea
diferente

Unitatea PM Craiova LISTA DE INVENTARIERE     INTRĂRI / MODIFICĂRI / BUNURI                                                                                                                                                       
Domeniu Public

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

Nr. 
Crt.

Codul sau nr 
de inventar

UM
CANTITATI

Page 1





























































































































































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.143694/11.09.2018 
                                                                                 
                                                                                   Se aprobă, 
               PRIMAR 
                  Mihail Genoiu 
   

 
              Avizat 

          Director executiv 
             Direcţia Economico-Financiară 

             Lucia Ştefan 
 

 
               Avizat 

           Director executiv 

             Direcţia Juridică,Asistenţă de Specialitate 
                   şi Contencios Administrativ 
                 Ovidiu Mischianu 
      
                                   
 
 

 

 
 

                                               PROCES-VERBAL 
                Încheiat azi:13.09.2018  
 
 Subsemnaţii:Adrian Cosman – Preşedinte, Ana Maria Boabă - membru, Cristian Ionuţ Gâlea 
– membru, Dumitru Iliescu -membru, Stelian Marta – membru, Constantin Vîrfenescu – membru, 

Ileana Ştefănescu -membru, Sabina Smărăndache – membru , Aurelian Florea – membru  şi Maria 

Luiza Diţoiu – secretar, în calitate de membrii ai comisiei de inventariere permanentă numită prin 
Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr. 3164/2018, am procedat la identificarea şi 

inventarierea bunurilor în perioada  August 2018 – Septembrie 2018 , 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 acces – teren intravilan situat în  Mun. Craiova , tarlaua 89 , parcela 1, jud. 

Dolj  în suprafaţă totală de  549mp din actele de proprietate şi din măsurători cu nr 
cadastral 229156 si valoarea de inventar de 27450lei  se majorează suprafaţa cu 

621mp din măsurători şi 578mp din actele de proprietate cu nr cad 231893 , declaraţie 
renunţare proprietate nr. 3394/10 iulie 2018 , şi valoarea se majorează cu 32050lei  la 

valoarea totală 59500 lei ( 549mp+621mp =1170mp) . 
 



 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, 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 ____________________ 

− Cristian Ionuţ Gâlea – membru _______________________ 

− Anca Maria Boabă – membru _________________________ 

− Dumitru Iliescu – membru _______________________ 

− Constantin Vîrfenescu – membru__________________ 

− Stelian Marta – membru__________________________ 

− Aurelian Florea – membru__________________________ 

− Ileana Ştefănescu – membru_______________________ 

− Sabina Smărăndache – membru____________________ 

− Maria-Luiza Diţoiu - secretar_______________________ 
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