
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul 
Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în 

municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2020; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.44302/2020, raportul nr.44304/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.45502/2020 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare 
la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 
Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39;  

În conformitate cu prevederile  art.874 din Codul Civil;   
           În temeiul art.108 lit.d,, art.129 alin.2 lit.c,  art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită, către Ministerul 
Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în 
municipiul Craiova, str.13 Septembrie nr.14 A (fost str.Împăratul Traian, nr.39), 
pe o perioadă de 5 ani, respectiv din data de 27.08.2020, până în data de 
27.08.2025. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
 PRIMAR,  SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 



   

 

 
 
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                                                Se aprobă,  
Direcţia Patrimoniu                                                                                                     Primar, 
Serviciul Patrimoniu                                                                                             Mihail Genoiu 
Nr. 44302/10.03.2020 

 
 

 

 

Referat de aprobare 

 

la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani,     
către  Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională 
Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Împăratul 

Traian nr.39 (actual str. 13 Septembrie nr.14A), aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 
 
 
 
      Prin Hotararea nr. 295/27.08.2015,  Consiliul Local al municipiului Craiova a aprobat transmiterea 
în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre Parchetul National Anticoruptie-Serviciul Craiova  a 
imobilului apartinand domeniului public al municipiului Craiova, situat in str. Împăratul Traian nr. 39, 
actual str. 13 Septembrie nr. 14A,  compus din clădire în suprafaţă construită de 566 mp și teren în 
suprafaţă de 2077 mp. 
     În data de 05.03.2020, prin cererea înregistrată sub nr. 42079, Directia Nationala Anticoruptie –
Serviciul Teritorial Craiova  solicita autorității publice locale efectuarea de demersuri necesare 
prelungirii dreptului de folosință gratuită pe o durată de timp care să asigure funcționarea instituției în 
mod previzibil și în bune condiții, în conformitate cu dispozițiile art. 874 Cod civil.  
     Potrivit OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.108, lit.d,  privind Administrarea domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în 
condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: ,, d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate 
publică. ”  
   Solicitarea de prelungire a termenului de folosinta gratuita este sustinută de necesitatea asigurării 
continuității activităților specifice de funcționare a  serviciului teritorial al acestei instituții. 
    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.129 lit a și b, art. 349 din  Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesar şi oportun promovarea unui proiect de 
hotărâre  privind  prelungirea dreptului de folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani,  către  Ministerul 
Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – 
Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Împăratul Traian nr.39 
(actual str. 13 Septembrie nr.14A), ace aparține domeniului public al municipiului Craiova. 
 
 
 

Director executiv, 
Cristian Ionuț Gâlea 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                               
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                          
 DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                           SE APROBĂ, 
 Nr.  44304/10.03.2020                                                                                             Primar, 
                                                                                                                          Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                                                                               
 
                 

RAPORT 
pentru adoptarea unei hotărâri privind prelungirea dreptului de folosință gratuită  

pe o perioadă de 5 ani,  către  Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova,  

a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Împăratul Traian nr.39 (actual str. 13 Septembrie 
nr.14A), aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

 
 
     Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 295/2015, art.1, se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, 
pe o perioadă de 5 ani, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.39, compus din: 
    - clădirea C3, cu regim de înălţime P+1, în suprafaţă construită de 566 mp., 
    - teren în suprafaţă de 2077 mp., ce face parte din suprafaţa de 7936 mp., 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte 
integrantă din această hotărâre. 
      Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.42079/05.03.2020, Ministerul 
Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-
Serviciul Teritorial Craiova solicită autorității publice locale să procedeze la efectuarea 
demersurilor necesare prelungirii dreptului de folosință gratuită, pe o durată de timp care să asigure 
funcționarea instituției în mod previzibil și în bune condiții, în conformitate cu dispozițiile  art.874 
din Codul civil, potrivit căruia  ,, (1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se 
acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.   
  (2) În lipsa unor dispoziţii contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de fructele civile 
ale bunului.   
   (3) Dispoziţiile privind constituirea şi încetarea dreptului de administrare se aplică în mod 
corespunzător.” 
    Imobilul transmis în folosinţă gratuită,  pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire,către 
Ministerul Public–Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Direcţia Naţională 
Anticorupţie–Serviciul Teritorial Craiova, este  situat în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 39,actual 
str. 13 Septembrie nr.14A și  este  compus din: 
  - Clădirea C3, cu regim de înălţine P+1, în suprafaţă construită de 566mp, ce aparţine domeniului 
public al Municipiului Craiova, identificată la poz. 341 din anexa nr. 3 la HCL nr. 182/26.03.2009 
cu denumirea „Clădire corp C - laborator”, ce este situată pe terenul în suprafaţă de 2077mp (vezi 
Anexa la prezentul raport); 
- Teren în suprafaţă de 2077mp, identificat în Anexa la prezentul raport. Terenul în suprafaţă de 
2077mp face parte din terenul în suprafaţă de 7936mp ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova identificat la poz. 339 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 182/26.03.2009. 



 

    Față de  cele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 108 lit.d, art.297 lit.d din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu referatul de aprobare nr. 44302/10.03.2020, cu 
dispozițiile art.874  din Codul Civil, în temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin. 6 lit.a, art.139 
alin.3 lit.g și art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  1.Modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.295/27.08.2015 în sensul 
prelungirii perioadei privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului situat în Craiova, str. 
Împăratul Traian, nr. 39, actual str. 13 Septembrie nr.14A, pe o perioadă de 5 ani, respectiv din 
data de 27.08.2020 până în data de 27.08.2025. 

 
 
 
     DIRECTOR EXECUTIV,                                                                    ŞEF SERVICIU, 
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                                     Lucian Cosmin Mitucă 
 
 
 
                                                                                                                          Întocmit,          
                                                                                                             Insp. Florentina Gavrilescu 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 45502/11.03.2020 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere: 
 

− Referat de aprobare nr.44302/10.03.2020 şi Raportul nr.44304/10.03.2020 al Directiei 
Patrimoniu; 

− Dispoziţiile art.874 din Codul Civil, în temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin. 6 lit.a, 
art.139 alin.3 lit.g şi art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ,  

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

 
AVIZAM FAVORABIL 

 
 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 - Modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.295/27.08.2015 în sensul 
prelungirii perioadei privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului situat în Craiova, str. 
Împăratul Traian, nr. 39, actual str. 13 Septembrie nr.14A, pe o perioadă de 5 ani, respectiv din data de 
27.08.2020 până în data de 27.08.2025. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



Craiova, jude ţ  Dolj 
Cod po ştal 200530 

Parchetul de pe lâng ă  inalta Curte 

Telefon: 
0372.777.837/0251.419.931 

Fax: 
0372.770.213/0251.419.931 
e-mail: anticoruptie@pna.ro  

www.pna.ro  
de Casatie ş i Justitie 

România 

Strada 13 Septembrie nr.14A 

Directia Natională  Anticoruptie 

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA 	 05 martie 2020 
Nr. 2401IX/1/2020 
Operator date: 4472 

C'ătre, rA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAiOVA ‘ 
C.I.C-12 

Nr  49—C Ş' ci  
Ziva 	 C'S  Luna 	  Anul 202_C) 

nexe  	  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

"Având 1n vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 

295 din 27 august 2015, prin care s-a aprobat transmiterea 1n folosin ţă  gratuită, pe o 

perioadă  de cinci ani, către Ministerul Public- Parchetul de pe lâng ă  inalta Curte de 

Casaţie i Justi ţie —Direc ţia Naţională  Anticorupţie — Serviciul Teritorial Craiova a 

imobilului care apar ţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 

impăratul Traian nr. 39 (actual str. 13 Septembrie nr. 14A), compus din cl' ădirea C3, in 

\,,\‘")`  suprafaţă  construită  de 566 m.p. ş i teren 1n suprafa ţă  de 2.077 m.p., avem rug ămintea 

de a proceda la efectuarea demersurilor necesare prelungirii dreptului de folosint ă  

7gratuită., pe o durată  de timp care s ă  asigure func ţionarea institu ţiei in mod previzibil ş i 

in bune condi ţii, "in conformitate cu dispozi ţiile art. 874 C.civ. 

Cu stimă ! 

PROCUR011(ŞEF SERVICIU, 
Mari Că lu şaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRA1OVA 

HOTĂRÂREA NR. 295 
privind transmiterea în folosinţă  gratuită, către Ministerul Public-Parchetul 

de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţionala Anticorupţie-
Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, 

str.Împăratul Traiaii, nr.39 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară  din data de 
27.08.2015; 

&vând în vedere raportul nr. 1 24946/20 1 5 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune transmiterea în folosinţă  gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de 
pe lângă  Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională  Anticorupţie-Serviciul 
Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Impăratul Traian, nr.39 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
rjr.256, 258, 259, 260 şi 261/2015; 

În conformitate cu prevederile art.874 din Cod Civil, art.112 alin.6 al Legii 
învăţământului nr.1/201 1, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 
lit.b din Legea nr.2 1 5/200 1, republicată, privind administraţia publică  locală;• 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă  transmiterea în folosinţă  gratuită, pe o perioadă  de 5 ani, către 
Ministerul Public-Parchetul de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Direcţia Naţională  Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului care 
aparţine don-ieniului public al municipiului Craiova, situat în str.Impăratul 
Traian, nr.39, compus din: 

clădirea C3, cu regim de înălţime P+1, în suprafaţă  construită  de 566 mp., 
teren în suprafaţă  de 2077 mp., ce face parte din suprafaţa de 7936 mp., 

care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa 
care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  încetarea dreptului de folosinţă  a imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Mihai 	Viteazul, nr.20, transmis către Direcţia Naţională  
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 

Art.3. Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se va 
efectua prin proces verbal de predare-primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze procesele verbale 
de predare-primire. 

Art.5. La data încheierii proceselor verbale de predare-primire prevăzute la art. 3, îşi 
înctează  efectele protocolul de predare-primire nr.28652/28.09.2001, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier, 
având ca obiect darea în administrare a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Impăratul Traian, nr.65(actual 39). 



Art.6. Pe data prezentei hot ărări, se modifică  în mod corespunzător Hotărărea 
Consiliului Local nr.314/2010 şi Işi incetează  efectele Hot ărările Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.248/2002, nr.568/2007 şi nr.271/2012. 

Art.7. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova va efectua, prin 
intermediul Inspectoratului Şcolar Jude ţean Dolj, toate demersurile necesare 
obţinerii Avizului Conform privind schimbarea destina ţiei bunurilor prev ăzute 
la art.l. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu, Direc ţia Naţională  
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova ş i Grupul Şcolar Charles Laugier 
Craiova vor aduce la Indeplinire prevederile prezentei hot ărări. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585' 	 Fax: 40251/411561 

consiliuiocalgprimariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro  
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr . 1 4 7438 / 05. 10.2015 

Se a o 

Lia 

PROCES VE,RBAL 
7PRIMIRE, , 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.295/2015 a Municipiului Craiova 
aprobat transmiterea in folosin ţă  gratuită, pe o perioadă  de 5 ani, c ătre Ministerli 
Public-Parchetul de pe lângă  inalta Curte de Casa ţ ie ş i Justi ţ ie-Direc ţia Na ţ ională  
Anticorup ţie - Serviciull Teritorial Craiova, a imobilului care apar ţ ine domeniului 
Public al Municipiului Craiova, situat în Str. imp ăratul Traian, nr. 39, compus 

Clădirea C3, cu regim de în ă l ţ ime P+1, 1n suprafaţă  construită  de 566mp. 
Teren în suprafaţă  de 2077mp, ce face parte din suprafa ţa de 7936mp, 

identificate in Anexa la acest ă  hotărke. 
Tatodată 	aprobat incetarea dreptului de folosin ţă  a iobîhilui.siti.iatîn str 

Mihai Viteazul nr.20, transmis c ătre Direc ţia Naţional ă  Anticorup ţ ie - Ser‘ iciul 

TeriwriRL raiova Predarea-primiTea itnpbilelor men ţ ionate mai sus?.. $.e ,., a. :efeklt,44.1 .  

prin prezentul proces-Verbal de predare primire fiind împuternicit KiMarul 
Municipiului Craiova să  semneze procesul verbal încheiat intr cele dou ă  părţ i. 

Având 1n vedere, adresa Direc ţiei Naţionale Anticorup ţie - Serviciul Teritorial 
Craiova inregistrat ă  la Primăria Municipiului Craiova cu nr.147371 :2015 $i 
Dispozi ţia nr.8082/30.09.2015 a Primarului Municipiului Craiova privind constituffea 
cornisiei de predare-primire a bunurilor men ţionate mai sus, in urm ă toarea 
componen ţă : 

Din parte.a 
Direc ţiei Na ţionale Anticorup ţie Serviciul Teritorial Craiova 

Pre şedinte: CroitoriU Cosmin -Procuror Şef 
Membrii: B ălteanu Alexandru Radu- Comisar Şef 

:Popescu. Marirl Ahton -Specialist 

Din partea 
Prim ă riei Municipiului Craiova 

- Cristian Ionu ţ  Gâlea — Director executiv, Direc ţia Patrimoniu 
- Victor Costache — inspector,SerViCiul PatrintOniu 
- Cosmin Popescu inspector, Serviciul PatriMoniu, 



Membrii comisiei s-au deplasat la adresa imobilului din Str. imp ăratul Traian, nr. • 

39, unde au vizualizat spaţiul compus din teren ş i clădire ş i au consemnat 
următoarele: 

Bunurile se transmit în folosin ţă  gratuită, conforrn hot ă rârii mai sus men ţ ionate; 
Imobilul, cl ădire este racordat la: 

- reţeaua de apâ ş i canal a municipiului gestionat ă  de Compania de Ap ă  
h.:!na. 'având b-:an şament propriu, un contor de ap ă  tip 	cu indexul ...; 

- re ţeaua de energie electric ă  din Municipiul Craiova având bran şament propriu, 
un contor de energie electric ă  tip cu indexul ...; gestionat ă  de S.C.CEZ România 
S.A. 

incălzirea imobilului se face prin intermediul centralei termice proprie ce 
consumă  gaze naturale, având bran şament propriu, racordat la re ţeaua de gaze 
naturale din Municipiul Craiova, gestionată  de GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 

-Terenul se-afl ă  -imprej 11111 i;t -I-nt-totaktateţ-av-ând-o ,peartă-metalieă-mieă  
ş i o poartă  metalică  mare culisantă, electric sau manual prev ăzută  cu motor electric 
dotată. cu  2(două) chei pentru comutarea ac ţionării, manual/automat ş i 2(două ) 
telecomenzi. Intrarea la acest imibil teren ş i clădire se face din Str. 13 Septembrie. 

La data pred ării-primirii imobilul-terenul este prev ăzut cu iluminat de incintă  
compus din 6( şase) stâlpi ornamentali. 

Imobilul se află  in stare bun ă  de func ţionare ş i este compartimentat dup ă  cum 
urmează : 
la parter: Spa ţiu acces ,  hOl dotat 	1 grlip sanitar, - •ho•, cehtral ă  terthiCă, catner ă  
tehnic ă, grup sanitar ş i 12 "incăperi. 
La etaj: 2 spa ţii depozitare, 1 grup sanitar, 1 hol, 11 inc ăperi. 

La data predării-primirii imobilului, teren ş i clădire, toate contractele privind 
furnizarea de utilit ăţ ii (apă, canal, energie electric ă , gaze naturale, salubritate, ş .a.) 
vor fi preluate nume.propriu c ăţre primitor. 

In termeii de 30 de zile de la predarea-primirea imobilului situat in în Su -
impăratul Tralan, nr. 39, p ărţile vor proceda 1a predarea-primirea irnobilului situatîr 
"in str•Mihai ViteaZul nr.2:0".Redarea-prirnirea irnobilului situat în str.Mihai 
nr.20 se vaface de c ătre comisia dispus ă  prin Dispozi ţia nr.8082/30.09.2015 a 
Primarului Municipiului Craiova ş i comisia comunicată  prin adresa nr.147371/2015 a 
Direc ţiei Naţionale Anticorup ţie - Serviciul Teritorial Craiova . 

Prezentul proces-verbal de predare-primire con ţine 2(două) pagini şi a lost 
redactat in 2 1r,douâ) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Comisia de predare 
Din partea 

Primă riei Municipiului Craiova 

Cristian Ionu ţ  Gâlea — 

Victor costache — 

Comisia de primire 
Din partea 

Direcţiei Na ţionale Anticorup ţie 
Serviciul Teritorial Craio 

Croitoriu Cosmin 	 

Bălteanu Alexandru Radu. 

Cosmirt Popescu Popeseu Marin 

   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.322 
privind modificarea •inveiitarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

inunicipiului Craiova 

Consiliul Locai al Municipiului Craiova, întrunit în şediiiţa ordinară  din data de 
26.07.201 8; 

Având în vedere rapoartele nr.109907/2018 i nr.1 19661/2018 aie Direcţiei 
Patriinoniu, I]r.1 121 1 1/2018 şi nr.1 19694/2018 ale Direcţiei Juridice, Asistentă  de 
Speciaiitate şi Contencios Adninistraiv prin •care se propune modificarea Lnventaruiui 
bunurilor care aparţin dorneniului public al municipiului Craiova i rapoartele 
nr.321/2018 al Coinisiei .Servicii Pub1ice, Liberă  Iiiiţiativă  şi Relaţii Internaţionaie, 
nr.323/20 1 8 al Coinisiei pentru nv ţăniânt, Cuitură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, 
nr.325/2018 al Comisiei de Urbanisrn, Protecţia Mediului şi Conservarea Monurnentelor, 
nr.329/2018 ai Coniisiei Juridică  Adninistraţie Publică  şi Drepturi Cetăţeneşti şi 
nr,33 1/20i8 al Coniisiei.Buget.Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 
• In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991, repub]icată, 
Ordinului rninitru1ui nanţelor pub]ice .nr.2861/2009 pcntru aproba.rca Norinelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementeior de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii, Ordonanţei de Urgenţă  nr.103/2007 pentru inodificarea şi 
coinpletarea Ordonanţei Guvernutui. privinreevaivarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul .instituţiilor publice,. Ordinul. nr.3471/2008 pentru aprobarea 
Nornieior Metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activeior fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor pubiice şi Legii .nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia 

În tcmciul. art.36 aiin.2 lit.c, coroborat cu ai.in5 lit.a şi b, arl.45 alin.3, art.61 
alin.2 şi art. 1 1 5 alin. 1 lit.b din Legea: nr.2 1 5/200 1, republicată., privind adrninistraţia 
publică. locală  

HOTĂBĂŞTE: 

Art.1. Se apro1ă  niodificarea inveatarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după  cuin urinează: 
a) se compietează  .cu bunurile prevăzute în anexele nr. 1 i nr2 care fac parte 

integrantă  c1in prezenta hotărre; 
b) se niodifică  elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexele nr.3 

şi nr.4 care fac parte integrantă  din prezenta hotărre; 
c) se anulează  poziţia 1. din anexa nr.3 la Iotărrea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.164/2017; 
d) se trec din dorneniul public, în doineniul privat al inunicipiului Craiova, 

bunurile prevăzute în anexa nr.5 .care face parte integrantă  din prezenta 
hotărre. 



Art.2. Pe data prezentei hot ărări, se modifică  1n mod corespunZător Hotărările 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.164/2017, 
nr.20612017,nr.181/2018 şi nr.281/2018. 

Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru indeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Jude ţean Dolj, pentru modificarea coresptinz ătoare a 
Hotărării Guvemului nr.141 /2008. 

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

CONTRAS EAGĂ, 
SEC TAR, 

Nicold MIULESCU 
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FISA MIJ[.00 Flx 
Cod: 14-2-2 

Nr. inventar: 12008241 

Fel,serie,nr.data doc. provenienta: D, 100003 - din 
31.12.2008 
Valoare de inventar: 1442377,33 
Valoare de intrare: 0,01 
Amortizare lunara: 0,00 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice: 
Lic.Teoretic Charles Laugier- Cladire corp C- lab 

Grupa: 120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC 

Codul de clasificare: 1.6.2 Constr pt invatamant; 
stilnta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; 

Data darii in folosinta: 
Luna: Decembrle - Anul: 2008 

Data amortizarii complete: 
Luna: Decembrie - Anul: 2048 

Loc de folosinta: INVATAMANT DP 

Accesoni: Adresa: str.lmparatul Traian , nr. 39(fost 65) supr. 
constr. :626 mp Regim de irialtime:P+1 Anul construirii: 1954 
Sistem constructiv: caramida. Cjadire C3, SLJPCOSTRUITA 
566MP.HCL 295/2015-folosinta gratuita pe o perioada de 5 
ani-DNA-SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA. HCL 322/201 8 
MODERNIZARE Sl SCHIMBARE LOC FOLOSINTA CONF PV 
REC 2721/11.12.2017 

Durata norniala de functionare:480 Iuni 

Cota de amortizare: 0,0000 % 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Nr. 
Crt 

Documentul 
Numarul data 

Operatiunile care privesc miscarea, cresterea 
. 	. 	. 	. sau diminuarea valorii mijlocului flx 

Buc. Debit 
- 

Credit 

1 100003/31.12.2008 lntrare in evidenta 1 QQ1 0,00 
2 /01.10.2009 Reevaluare 2009 1 933299,99 0,00 
3 2/31.12.2012 Proces reevaluare Dom. Public-invatamant 1 161460,93 0,00 

4 10020/30.12.2015 Proces reevaluare Dom. Public invatamant 1 14450,85 0,00 

5 322.3/19.09.2018 Proces de modernizare mijloace fixe 1 266240,00 0,00 

6 80/28.12.2018 Proces reevaluare lnvatamant Dom. public -C-tii 1 66925,55 0,00 

Total rulaje 1442377,33 0,00 

Sold 1 .442.377,33 



FISA MIJLOC FIX 
Cod. 14-2 -2 

Nr. inventar: 42000589 

Fel,serie,nr.,data doc. provenierita: D, 100003 - din 
31.12.2008 
Valoare de inventar: 3554712,28 
Valoare de intrare: 0,01 
Amortizare lunara: 0,00 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice: 
Lic. Teoretic Charles Laugier- Teren 

Loc de folosinta: INVATAMANT DP 

Accesorii: Adresa: str.lmparatul Traian , nr. 65 Vecini: N- str. 
13 Februarie S-str. lmparatul Traian E- prop. privata V-prop. 
privata 7936 mp. Trecere in domeniul privat 5859mp. HCL 
416/2015. Sup ramasa 2077mp. HCL 322/2018 SCHIMBARE 
LOC FOLOSINTA-SEDIU DNA SERVUCIULTERITORIAL 
CRAIOVA 

Grupa: 420. TERENURI DOM PUBLIC 

Codul de clasificare: 420.1.9.5. TERENURI 

Data darii in folosinta: 
Luna: Decembrie - Anul: 2008 

Data amortizarii complete: 
Luna: Decembrie - Anul: 2028 

Durata normala de functionare:240 luni 

Cota de amortizare: 0,0000 % 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Nr. 
Crt 

Documentul 
U 	U, N 	l d t 

Operatiunile care privesc miscarea, cresterea 
. 	. 	.. 	.. 	. sau diminuarea valorii mijlocului fix Buc. Debit Credit 

1 100003/31.12.2008 lntrare iri evidenta 1 0,01 0,00 

2 /01.10.2009 Reevaluare 2009 1 10404999,99 0,00 

3 2/31.12.2012 Proces reevaluare Dom. Public-invatamant 1 1800065,33 0,00 

4 295/24.12.2015 Trecere in dom privat a sup 5859 mp HCL 416 1 000 9010770,89 

5 10020/30.12.2015 Proces reevaluare Dom. Public invatamant 1 161106,90 0,00 

5 79/28.12.2018 Proces reevaluare lnvatamant Dom Public -ter 1 199310,94 0,00 

Total rulaje 1 2565483,1 7 901 077O89 

Sold 3.554.712,28 
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...1 	Suprafata(rop.: 	Adresa Inohitului Mun.Gralova-IntrovlIan ,.‘,..t.  

	

7930 	Str. Inparatul nr.39 Trolan 
si Str. 13 Septenarle nr.9 

7936 	UAT I____EIAIOVA 

o 313700 

o 

s. s-au facut aclauglrl la constructIlle vechl, 

r. nol pe LOTUL 1 -1Cc C3 

pe LOTUL 1 - 1Cc CI,C2,C4,C5,C6,C7 

.e4 pe LOTUL 2 - 2C.c C8,C9,C10,C11,C12,C13 sl C14 
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39 
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9.34n 

3 38n 
36 38 

7  6,29 r, 8 ,0 
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expert tehnic Juchciar Ing. 	Veriga 	Constantin 

Doto nai 2011 
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