
   

 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 20318/30.01.2019 

 

 

                                                     Expunere de motive 

 
 

       Având în vedere necesitatea modificării și completării inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al municipiului Craiova însușit 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 la 

Hotărârea  de Guvern nr.965/2002 privind atestarea domeniului  public al județului Dolj, modificată și 
completată prin Hotărârea de Guvern nr.141/2008. 

            Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2018 s-a aprobat achiziţionarea de la SC RAT SRL a 
bunurilor imobile din capitalul social identificate în anexa 1 şi preluarea acestora de către asociatul 

unic Municipiul Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova , în domeniul public la 

valoarea de 2821627lei  
       Ca urmare a clarificării situației juridice a acestor imobile, cu ocazia desfășurării activităților 

specifice Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe lângă 
construcţile identificate în anexa 1 la hotărarea menţionată în urma verificărilor a fost identificată o 

construcţie în suprafaţă de 127mp ce nu a fost preluată în domeniul public dar necesită realizarea unor 

modernizări sau investiții, este necesară evidențierea acesteia în inventarul domeniului public al 
municipiului Craiova, astfel este necesar și oportună modificarea și completarea raportului 

nr.6637/10.01.2019 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 141/2008. 
     

    
 
 

   Primar,                                                         Director executiv, 
 Mihail GENOIU                                              Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 20321/30.01.2019 
                           SE APROBĂ,                                                                              
                                                                                      PRIMAR       
                                                           MIHAIL GENOIU                                                                                                          
       
 

RAPORT 
privind modificarea raportului nr.6637/2019 referitor la modificarea inventarului bunurilor 

care apaţin domeniului public al municipiului Craiova 
 

       Prin raportul nr.6637/2019 s-a propus Consiliului Local al Municipiului modificarea 
inventarului bunurilor care apaţin domeniului public al municipiului Craiova.Faţă de data 
semnării acestui raport, au apărut modificări prezentate prin expunerea de motive 
nr.20318/2019, după cum urmează: 

          Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 531/20.12.2018 privind modificarea 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa 1 
inventarul domeniului public s-a completat cu bunul “depou tramvai-bd.Dacia nr.3 (Rocadă) 
în valoarea totală de 2.821.627lei. 

       În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pe lângă construcţile inventariate şi 
cuprinse în valoarea totală 2.821.627lei există o construcţie C10 în suprafaţă de 127mp 
identificată conform planului de amplasament şi delimitare al imobilului situat în Municipiul 
Craiova Bulevardul Dacia nr.3 ( fost Rocada) ,  cu valoarea de  45888lei, valoare determinată 
prin abordarea prin metoda costurilor, construcţie edificată pe terenul domeniu public al 
municipiului Craiova, ce necesită reabiliare şi investiţii  
  

     Faţă de cele de mai sus, se impune modificarea anexei nr.1 la raportul nr.6637/2019 , 
(forma modificată a anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre fiind prevăzută în anexa nr.1 la 
prezentul raport) prin completare cu bunul “Construcţie C10 în suprafaţă de 127mp -  Depou  
tramvai - bd.Dacia nr.3 (Rocadă)” cu valoarea de 45888lei.  
 

     Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
        a)  modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, prin completare cu bunurile  identificate în anexa nr.1 la prezentul raport 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea modificării inventarului domeniului public al municipiului Craiova, în 
conformitate cu raportul nr.6637/2019, modificat şi completat prin  prezentul raport. 
 

              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
ALEE ACCES DIN STR 

SIRETULUI

INTRAVILAN , IN SUPRAFATA 
TOTALA DE 2192MP , (LUNGIME 
147M , LATIME MEDIE -  6-15M)            
VECINATATILE :                                    
N-PROPRIETATI PRIVATE                     
E- PROPRIETATI PRIVATE               S- 
SC ERPIA                                       V– 
STR SIRETULUI                              IN 
ADMINISTRAREA CONSILIULUI 
LOCAL 

2019 219200

MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 
PROCES VERBAL 
INVENTARIERE 
DOMENIU PUBLIC NR. 
6473/10.01.2019

2 1.1.17..

CONSTRUCTIE C10 – 
DECANTOR+STATIE POMPE- 
SPALATORIE  ÎN SUPRAFATA 
DE 127MP – DEPOUL 
TRAMVAI BULEVARDUL 
DACIA NR.3

SITUATA ÎN MUNICIPIUL 
CRAIOVA  , B-DUL. DACIA 
(ROCADA) NR.3 , C10 –  CLADIRE 
CU REGIM INALTIME P , 
SUPRAFATA CONSTRUITA 
127MP;  ADMINISTRAREA 
CONSILIULUI LOCAL  DURATA 
DE VIATA 25ANI 

2019 45888
MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC 

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
Nr. 20973/30.01.2019   
 
 
 
                                                                 RAPORT DE AVIZARE   
 
  

 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.30318/30.01.2019, precum şi Raportul nr.20321/30.01.2019  al 
Direcţiei Patrimoniu; 
 - Potrivit dispoziţiilor art.554, art.556 din Codul Civil, Legea nr.213/1998 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, a Legii nr.51/2006  a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată şi Legea nr.241/2006 a 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, modificată şi completată, H.C.L. nr.147/1999, 
modificată prin H.C.L.nr.173/2001 şi H.C.L.nr.531/2018; 
       - În conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic. 
 
 
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 

  
 
  Raportul nr.20321/30.01.2019 al Direcţiei Patrimoniu privind modificarea raportului 
nr.6637/2019 referitor la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 
 
 
 
 
    Director Executiv,           Întocmit, 
             Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Nicoleta Bedelici 
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