
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
     
    PROIECT 

       
             HOTĂRÂREA NR._____ 

privind confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.45511/2019, rapoartele nr. 50385/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.52949/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune confirmarea identităţii unor bunuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

          În conformitate cu prevederile art.41 alin.5 din Legea nr.7/1996, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.31/2018 şi 
Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 
înscriere în registrul de carte funciară; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45 alin. 3, 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 confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 62.656 mp 
din acte și 62.584 mp măsurată, situat în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, 
nr.155 B, din Cartea funciară nr.230615, cu nr. cadastral 230615 și terenul 
evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Craiova, sub nr. inventar 42002785, în vederea intabulării. 

Art.2. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 5.629 mp, 
situat în municipiul Craiova, str. Maria Zaharia (fost DE 5), din Cartea funciară 
nr.232126, cu nr. cadastral 232126 și terenul  evidențiat în inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 
42002006, în vederea intabulării. 

Art.3. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 3.117 mp, 
situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu nr.40 (fost nr.38, fost 
nr.44), din Cartea funciară  nr.230196 și terenul  evidențiat în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 
42002772, în vederea intabulării. 

Art.4. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C1, situată  
în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din 
Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12007786, în 
vederea intabulării. 

  



 
Art.5. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C2, situată  

în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din 
Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008155, în 
vederea intabulării . 

  Art.6. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C3, situată  
în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din 
Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008157, în 
vederea intabulării. 

 Art.7. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C4, situată  
în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din 
Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată  în inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008156, în 
vederea intabulării. 

 Art.8. 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.45511/06.03.2019   
                                                                                                                       
  

 

                   

                                                    Expunere de motive 

 
la Proiectul de Hotărâre privind  confirmarea identității  unor bunuri aparținând domeniului 

public al UAT Craiova  
 
 
 

         Având în vedere oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Primăria Municipiului Craiova a identificat o serie de proiecte prioritare în vederea 
finanțării nerambursabile ale acestora. 
         Prin adresa nr.17425/23.01.2019 a Direcției Elaborare și Implementare Proiecte din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se precizează că pentru unele imobile ce fac obiectul 
proiectelor pentru care se solicită finanțare în cadrul în cadrul POR 2014-2020, s-a dispus 
înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea municipiului Craiova, sens în care, 
se solicită Direcției Patrimoniu inițierea demersurilor în vederea înscrierii definitive pentru 
următoarele imobile: 
      - Balta Cernele(str. Eliza Opran, nr.155B), 
       -str. Maria Zaharia(fost DE5), 
       -Ambulatoriul Spitalului Clinic Municipal Filantropia, str. Nicolae Titulescu nr.40. 
        Astfel, deoarece imobilele ce fac obiectul prezentului raport aparțin domeniului public al  
Municipiului Craiova, pentru confirmarea identității dintre bunurile din inventarul domeniului 
public și cele identificate în Cărțile funciare, este necesară și oportună inițierea unui proiect 
de hotărâre în acest sens. 
       
 
 

 

Primar,                                                

Mihail Genoiu          

 

 

                              

 

       Director executiv,                                                              Șef Serviciu,                                                        

     Ionuţ Cristian Gâlea                                                            Lucian Mitucă 
 
 



   

 

 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  

Serviciul Patrimoniu 
Nr50385/13.03.2019  

                                                                      Se aprobă,  

                                                        
                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 

                                              

RAPORT, 
 
 

 

                                             
         Prin adresa nr.17425/23.01.2019 a Direcției Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova, se precizează că pentru unele imobile ce fac obiectul proiectelor pentru care se solicită 
finanțare în cadrul în cadrul POR 2014-2020, s-a dispus înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în 
favoarea municipiului Craiova, sens în care, se solicită Direcției Patrimoniu inițierea demersurilor în vederea 
înscrierii definitive pentru următoarele imobile: 
       - Balta Cernele (str. Eliza Opran, nr.155B), 
       - Str. Maria Zaharia (fost DE5), 
       - Ambulatoriul Spitalului Clinic Municipal Filantropia, str. Nicolae Titulescu nr.40. 
      Prin Dispoziția Primarului municipiului Craiova nr.3250/27.02.2019, la art.2 se aprobă procedura de lucru 
privind organizarea și funcționarea comisiei speciale și a comisiei permanente pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Craiova. Astfel, în această procedură, la 
Cap.II, art.5 este stabilită componența comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Craiova. 
       În urma Procesului verbal nr.50346/2019,  Comisia specială pentru inventarierea bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova, numită prin Dispoziția Primarului municipiului Craiova 
nr.3250/27.02.2019, a stabilit confirmarea identității dintre bunurile de mai sus, ce se regăsesc în anexă la 
prezentul raport, bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și imobilele  descrise în Extrasele 
de carte funciară pentru informare,  după cum urmează: 
 
   1. În inventarul domeniului public, aprobat prin HCL nr.245/2017 figurează la această dată, în anexa nr.1, 
poz.2, terenul aferent Balta Cernele, în suprafață totală de 62.656 mp, cu număr de inventar 42002785. În 
Extrasul de carte funciară pentru informare nr.195940/2017,  comisia stabilește identitate între imobilul -teren 
intravilan situat în Craiova, str. Eliza Opran nr.155B, jud. Dolj, având nr. cadastral 230615, Cartea funciară 
nr.230615, teren în suprafață măsurată de 62.584 mp și suprafața din acte de 62.656 mp și imobilul teren Balta 
Cernele FN (în suprafață de 62.656 mp), așa cum este specificat și în Certificatul de Nomenclatură Stradală 
nr.4641/2017.  Astfel, se modifică datele de identificare ale  bunului descris mai sus în inventarul domeniului 
public al Municipiului Craiova, respectiv teren în suprafață de 62.656mp situat în Craiova, str. Eliza Opran 
nr.155B, conform Extrasului de Carte funciară nr.230615. 
    

    2. La această dată figurează în inventarul domeniului public al municipiului Craiova - str.Maria Zaharia, 
conform HCL nr.80/2018, prin care i-a fost atribuită această denumire, având număr de inventar 42002006.  
Conform HCL nr.292/2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova, anexa nr.1, poz.16, figurează teren alee acces între RAT și RENEL în suprafață de 
3.525mp (470m lungime și 7,5m lățime), se majorează suprafața cu 2.104mp (526m lungime și 4m lățime, 
reprezentând drum232126,  comisia specială stabilește  identitate  între str. Maria Zaharia ( DE5-rezultat din 
majorarea suprafeței de 3525mp a aleii dintre RAT și RENEL cu suprafața de 2.104mp), identificată în HCL 
nr.80/2018 și str. Maria Zaharia ( fost DE5) în suprafață de 5.629mp, Cartea Funciară nr.232126 Craiova, număr 
cadastral 232126. Astfel, se modifică datele de identificare ale bunului descris mai sus în inventarul domeniului 
public al Municipiului Craiova, respectiv str. Maria Zaharia (fost DE5), Craiova, jud. Dolj, în suprafață de 

5629mp conform  Extrasului de Carte Funciară nr.232126. 
 



   

 
  
 
    3. La această dată, în inventarul domeniului public  figurează -Teren – Spitalul Filantropia – ambulatoriul 
adulți,  în suprafață de 3.117mp conform HCL nr.340/2017, privind modificarea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, anexa 4, poz.2, având numărul de inventar 42002772.  
Prin HCL nr.86/2012 s-a schimbat sediul administrației Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova din str. 
C-tin Brâncuși nr.3 în b-dul. Nicolae Titulescu nr.40.  Prin HCL nr.311/2010, Consiliul Local al Municipiului  
Craiova a aprobat darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova a clădirilor prevăzute 
în anexa nr.1 la hotărârea menționată. De asemenea, conform Extrasului de carte funciară nr.230196,  pe terenul 
situat în Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr.40, jud. Dolj, figurează următoarele construcții: construcția C1-nr. 

cadastral 230196-C1, construcție S+P+E -ambulatoriu de specialitate adulți, pavilion A, Sc la sol-433mp, Scd-
951mp, având nr. de inventar 12007786, conform HG nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Dolj, anexa nr.2, poziția 5137; 
construcția C2-nr. cadastral 230196-C2, construcție P+E, pavilion B- sediu, Sc la sol-364mp, Scd-668mp, 
având nr. de inventar 12008155, conform HCL 182/2009, anexa, poz.220; construcția C3-nr. cadastral 
230196–C3, fosta stație de oxigen,  Sc la sol-18mp, Scd -18mp, având nr. de inventar 12008163, conform HCL 
nr.182/2009, anexă, poz.228; construcția C4-nr. cadastral 230196-C4, Cabina poartă, Sc la sol-12mp, Scd-
12mp, având nr. de inventar 12008156, conform  HCL nr.182/2009, anexă, poz.221. 
     Analizând Extrasul de carte funciară nr.230196,  comisia specială stabilește  identitate între bunurile aflate în 
inventarul domeniului public mai sus menționate și imobilele înscrise provizoriu în Extrasul de carte funciară 
230196.  
     Menționăm faptul că, asupra imobilelor prezentate  mai sus, ce se regăsesc în lista de inventariere anexată la 
procesul verbal nr.50346/2019, nu au fost formulate cereri de retrocedare, formulate în baza legilor speciale de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din 
Romania, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt grevate de sarcini , nu fac obiectul vreunui litigiu și  
nu s-au constituit rezervă la Comisia de Fond Funciar.  
     Potrivit art.41, alin(5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare: ,,În cazul imobilelor 
proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de 
proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat 
prin hotărâre a Guvernului, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau 
locale, care are obligația întocmirii și modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre 
imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat.  Pentru imobilele a căror 
apartenență la domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte 
normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, județean sau al 
municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoțite de un înscris emis 
de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din 
documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.” 
     
      Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.c, art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, în baza 
art.41 alin(5) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.31/2018 
privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996; în conformitate cu 
Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară și potrivit expunerii de 
motive nr.45511/2019 care a considreat necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
   1.Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 62.656 mp din acte și 62.584 mp 
măsurată, situat în Craiova, str. Eliza Opran nr.155B,  jud. Dolj din Cartea funciară nr.230615, cu nr. cadastral 
230615 și terenul  evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub 
nr. inventar:42002785, în vederea intabulării. 
  2.Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 5.629 mp, situat în Craiova, str. Maria 
Zaharia (fost DE 5) din Cartea funciară nr.232126, cu nr. cadastral 232126 și terenul  evidențiat în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar 42002006, în vederea 
intabulării . 
  3.Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 3.117 mp, situat în Craiova, B-dul 
Nicolae Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară  nr.230196 și terenul  evidențiat în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:42002772, în 
vederea intabulării . 



   

   4.Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C1, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată  în  
 
 
 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12007786, în 
vederea intabulării . 
 5. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C2, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată  în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008155, în 
vederea intabulării . 
6. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C3, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată  în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008157, în 
vederea intabulării . 
7. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C4, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată  în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008156, în 
vederea intabulării . 
 
    

                        Director executiv,                                                                    Șef serviciu,                                                                       
                      Cristian Ionuț Gâlea                                                                  Lucian Mitucă    
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Insp. Florentina Gavrilescu 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



   

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 52949/18.03.2019 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Având în vedere: 

− Expunerea de motive nr.45511/06.03.2019 şi Raportul nr.50385/13.03.2019 al Directiei 
Patrimoniu; 

− Procesul-verbal nr.50346/2019 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al municipiului Craiova, numită prin Dispoziția Primarului municipiului Craiova 

nr.3250/27.02.2019 

− Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
   1. Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 62.656 mp din acte și 62.584 mp 

măsurată, situat în Craiova, str. Eliza Opran nr.155B,  jud. Dolj din Cartea funciară nr.230615, cu nr. cadastral 
230615 și terenul  evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub 
nr. inventar:42002785, în vederea intabulării. 

  2. Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 5.629 mp, situat în Craiova, str. Maria 
Zaharia (fost DE 5) din Cartea funciară nr.232126, cu nr. cadastral 232126 și terenul  evidențiat în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar 42002006, în vederea 

intabulării . 

  3. Confirmarea identității dintre imobilul teren intravilan în suprafață de 3.117 mp, situat în Craiova, B-dul 
Nicolae Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară  nr.230196 și terenul  evidențiat în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:42002772, în 

vederea intabulării . 
   4. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C1, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată  în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12007786, în 

vederea intabulării . 
  5. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C2, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 

Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată  în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008155, în 
vederea intabulării . 
 6. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C3, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 

Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată  în 



  

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008157, în 

vederea intabulării . 
 7. Confirmarea identității dintre construcția având nr. cadastral 230196-C4, situată  în Craiova, B-dul Nicolae 
Titulescu nr.40, jud. Dolj (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată  în 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova sub nr. inventar:12008156, în 
vederea intabulării . 
 

 

            Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



    ANEXA LA PROCESUL VERBAL NR.50346/2019 

 

 Nr. Crt. 
  Codul sau nr de 

inventar 
UM 

CANTITATI 
valoare de 
inventar 

  Stocuri Diferente 

  Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 

1 

Teren aferent Balta Cernele 
suprafața 62.656mp se 

modifică în Teren str.Eliza 
Opran nr.155B , suprafața 

măsurată 62.584mp, din acte: 
62.656mp nr. cadastral 230615 

42002785 MP 62656 62656   

  

6616875 

2 

str. Maria Zaharia se modifică 
în str. Maria Zaharia (fost 

DE5), cu suprafața de 
5.629mp nr. cadastral 232126 

42002006 MP 5629 5629     4.937.210 

3 

 Teren-Spitalul Filantropia-
Ambulatoriul adulți se 

modifică în  Teren b-dul . 
Nicolae Titulescu nr.40, fost 

nr.38, fost nr.44, în suprafață 

de 3.117mp 
nr. cadastral 230196 

42002772 MP 3117 3117     

2339031,03 

4 

 Spitalul Clinic Filantropia - 

Cl. Pavilion A-fost clădire 
Pediatrie se modifică în  

ConstrucțieS+ P+E, 

Ambulatoriu de specialitate 
adulți, pavilion A , Scd 951mp 

nr. cadastral 230196-C1 12007786 

MP 

951 951     598944,2 

5 

 Spitalul Clinic Filantropia- 
Clădire pavilion B, se 

modifică în b ConstrucțieP+E,  
pavilion B-sediu, Scd 668mp 

nr. cadastral 230196-C2 12008155 

MP 

668 668     

460.294 

6 

 Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia-Clădire Stație se 

modifică  b-dul . Nicolae 

Titulescu nr.40 Construcție 
1E, fostă stație oxigen Scd 

18mp nr. cadastral 230196-C3 12008157 

MP 

18 18     

8964,64 

7 

Spitalul clinic Municipal 
Filantropia-Clădire Cabină se 

modifică în cabină poartă Scd 
- 12mp. 

nr. cadastral 230196-C4 

12008156 MP 12 12     4306,05 
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 Nr. Crt. 
  Codul sau nr de 

inventar 
UM 

CANTITATI 
valoare de 
inventar 

  Stocuri Diferente 

  Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 

1 

Teren aferent Balta Cernele 
suprafața 62.656mp se 

modifică în Teren str.Eliza 
Opran nr.155B , suprafața 

măsurată 62.584mp, din acte: 
62.656mp nr. cadastral 230615 

42002785 MP 62656 62656   

  

6616875 

2 

str. Maria Zaharia se modifică 
în str. Maria Zaharia (fost 

DE5), cu suprafața de 
5.629mp nr. cadastral 232126 

42002006 MP 5629 5629     4.937.210 

3 

 Teren-Spitalul Filantropia-
Ambulatoriul adulți se 

modifică în  Teren b-dul . 
Nicolae Titulescu nr.40, fost 

nr.38, fost nr.44, în suprafață 

de 3.117mp 
nr. cadastral 230196 

42002772 MP 3117 3117     

2339031,03 

4 

 Spitalul Clinic Filantropia - 

Cl. Pavilion A-fost clădire 
Pediatrie se modifică în  

ConstrucțieS+ P+E, 

Ambulatoriu de specialitate 
adulți, pavilion A , Scd 951mp 

nr. cadastral 230196-C1 12007786 

MP 

951 951     598944,2 

5 

 Spitalul Clinic Filantropia- 
Clădire pavilion B, se 

modifică în b ConstrucțieP+E,  
pavilion B-sediu, Scd 668mp 

nr. cadastral 230196-C2 12008155 

MP 

668 668     

460.294 

6 

 Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia-Clădire Stație se 

modifică  b-dul . Nicolae 

Titulescu nr.40 Construcție 
1E, fostă stație oxigen Scd 

18mp nr. cadastral 230196-C3 12008157 

MP 

18 18     

8964,64 

7 

Spitalul clinic Municipal 
Filantropia-Clădire Cabină se 

modifică în cabină poartă Scd 
- 12mp. 

nr. cadastral 230196-C4 

12008156 MP 12 12     4306,05 



     

 











































































































































































































































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr. 50346/13.03.2019 
           
       PROCES-VERBAL 
              Încheiat azi 13.03.2019 
 
 Subsemnaţii:  Mihail Genoiu–Preşedinte, Nicoleta Miulescu-membru, Daniela 
Militaru– membru, Gabriela Miereanu -membru, Ovidiu Mischianu– membru şi Florentina 
Gavrilescu–secretar, în calitate de membrii ai comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, aprobată 
prin HCL nr.31/2019, am procedat la identificarea şi inventarierea unor bunuri în perioada 
ianuarie 2019–februarie2019, care prin natura, uzul sau interesul bunurilor, aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, în vederea confirmării identității lor cu imobile  
descrise în extrasele de carte funciară, după cum urmează: 
  
 1. În inventarul domeniului public, aprobat prin HCL nr.245/2017 figurează la 
această dată, în anexa nr.1, poz.2 terenul aferent Balta Cernele, în suprafață totală de 
62.656mp, cu număr de inventar 42002785. Analizând Extrasul de carte funciară 
nr.230615, comisia de inventariere stabilește identitatea între imobilul -teren intravilan situat 
în Craiova, str. Eliza Opran nr.155B, jud. Dolj, având Cartea Funciară nr.230615,  nr. 
cadastral  230615, în suprafață măsurată de 62.584 mp și suprafața din acte de 62.656mp și 
imobilul teren Balta Cernele FN( în suprafață de 62.656mp), așa cum este specificat și în 
Certificatul de Nomenclatură Stradală nr.4641/2017. Astfel, se modifică datele de 
identificare ale bunului descris mai sus în inventarul domeniului public al 
Municipiului Craiova, respectiv teren în suprafață de 62.656mp situat în Craiova, str. 
Eliza Opran nr.155B, conform Extrasului de Carte funciară nr.230615. 
  
            2. La această dată figurează în inventarul domeniului public al municipiului Craiova- 
str. Maria Zaharia, conform HCL nr.80/2018, prin care i-a fost atribuită această denumire, 
având număr de inventar 42002006. Conform HCL nr.292/2017 privind modificarea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, anexa nr.1, 
poz.16, figurează teren alee acces între RAT și RENEL în suprafață de 3525mp (470m 
lungime și 7,5m lățime) se majorează suprafața cu 2104mp (526m lungime și 4m lățime 
reprezentând drum exploatare DE5), la suprafața totală de 5629mp. Analizând Extrasul de 
carte funciară nr.232126, comisia de inventariere stabilește  identitatea  între str. Maria 
Zaharia ( DE5-rezultat din majorarea suprafeței de 3525mp a aleii dintre RAT și RENEL cu 
suprafața de 2104mp)  identificată în HCL nr.80/2018 și str. Maria Zaharia (fost DE5) în 
suprafață de 5.629mp, Cartea Funciară nr.232126 Craiova, număr cadastral 232126. Astfel, 
se modifică datele de identificare ale bunului descris mai sus în inventarul domeniului 
public al Municipiului Craiova respectiv str. Maria Zaharia (fost DE5), Craiova, jud. 
Dolj, în suprafață de 5.629 mp conform  extrasului de Carte Funciară nr.232126. 
  
         3. La această dată, în inventarul domeniului public figurează -Teren – Spitalul 
Filantropia – ambulatoriul adulți,  în suprafață de 3.117mp conform HCL nr.340/2017 
privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova, anexa 4, poz.2., având numărul de inventar 42002772. Prin HCL 
nr.86/2012 s-a schimbat sediul administrației Spitalului  Clinic Municipal Filantropia 



Craiova din str. Ctin Brâncuși nr.3 în bd. Nicolae Titulescu nr.40. Prin HCL 311/2010, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat darea în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova a clădirilor prevăzute în anexa nr.1 la hotărârea menționată.  
De asemenea, conform Extrasului de carte funciară nr.230196, pe terenul situat în 
Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr.40, jud. Dolj, figurează următoarele construcții: 
construcția C1-nr.cadastral 230196-C1, construcție S+P+E-ambulatoriu de specialitate 
adulți, pavilion A, Sc la sol-433mp, Scd-951mp, având nr. de inventar 12007786; 
construcția C2 -nr. cadastral 230196-C2, construcție P+E, pavilion B- sediu, Sc la sol-
364mp, Scd-668mp, având nr. de inventar 12008155; construcția C3-nr. cadastral 
230196 –C3, fosta stație de oxigen,  Sc la sol-18mp, Scd -18mp, având nr. de inventar 
12008157; construcția C4-nr. cadastral 230196-C4, Cabina poartă, Sc la sol-12mp, 
Scd-12mp, având nr. de inventar 12008156. 
     Analizând Extrasul de carte funciară nr.230196, comisia de inventariere stabilește  
identitatea  între bunurile aflate in inventarul domeniului public mai sus menționate și 
imobilele evidențiate în Extrasul de carte funciară 230196. 
     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. 
      Deasemenea, menționăm faptul că, asupra imobilelor menționate  mai sus, imobile 
ce se regăsesc în lista de inventariere anexată la prezentul proces verbal,  nu au fost 
formulate cereri de retrocedare, formulate în baza Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, cu modificările 
și completările ulterioare , nu sunt grevate de sarcini și  nu fac obiectul vreunui litigiu, 
nu s-au constituit rezervă la Comisia de Fond Funciar. 
      Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, şi are anexată lista de 
inventar. 
      Comisia de inventariere, prin aplicarea semnăturilor certifică veridicitatea conţinutului 
listelor de inventariere: 
 

− Mihail Genoiu  Primar al municipiului Craiova– Preşedinte ............................ 
 
 

−  Nicoleta Miulescu  Secretar al municipiului Craiova – membru ..................... 
 
 

− Daniela Militaru Directorul Direcției Economico-Financiară – membru .......... 
 
 
− Gabriela  Miereanu Arhitect Șef – membru ........................................................ 
 

 
− Florentina Gavrilescu inspector Direcția Patrimoniu  secretar ......................... 
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