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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
22.04.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.62146/2021, raportul nr.68324/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.68694/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

   În conformitate cu prevederile art.555-557 şi art.889 din Codul Civil;  
   În temeiul 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, modificată 
şi completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

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

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

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

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

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

 
 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.62146 /05.04.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al             
Municipiului Craiova 

 
  

 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007, cu 
modificările ulterioare, s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.   
 Având în vedere că la nivelul autorităţii publice locale există solicitări care necesită  
modificări ale inventarului şi ţinând cont de prevederile art.357 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi  ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al  
Municipiului Craiova 
 

. 
 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.68324/13.04.2021              

     
                                           

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului 
 domeniului privat al municipiului Craiova 

 
 
                                                                                                                             

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu 
modificările ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.  

În conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 a Primarului Municipiului 
Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova . Astfel, conform celor menţionate în procesul –verbal nr.  
68322/13.04.2021   este necesară actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova  prin completare cu bunuri noi si modificarea unora vechi, după cum urmează: 

 
1) Urmare a HCL nr. 282/2006 a fost încheiat contractul de concesiune 

nr.281/2007 către SC Conrad Impex SRL a terenului în suprafata de 43,85mp situat în 
Craiova bd. Oltenia nr.45, bl 64A pentru extinderea spaţiului comercial aflat la parterul 
acestui bloc. În raportul nr. 55625/2006 întocmit de Directia Urbanism şi care a stat la baza 
emiterii HCL nr. 282/2006  este menţionat faptul că terenul nu era revendicat conform 
Legilor Fondului Funciar şi apartine domeniului privat al municipiului Craiova. 
 În afara suprafetei concesionate, SC Conrad deţine în proprietate la aceasta locaţie 
suprafata de 54,88mp conform Sentinţei civile nr. 1952 din 14.03.2006 emisă de 
Jucecătoria Craiova în Dosarul nr. 15618/C/2005, teren înscris în cartea funciară nr.241566 
cu sup de 55mp. Urmare a celor menţionate a fost realizată extinderea construcţiei spaţiului 
comercial cu autorizatia de constructie nr.477/2007. 

Datorită celor menţionate mai sus este necesară actualizarea inventarului domeniului 
privat prin completare cu terenul în suprafaţă de 44mp situat în Craiova bd. Oltenia nr.45, 
bl 64A conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
2)          In inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează la această 

dată Locuinţă str. R Rolland nr.6 identificată la pozitia 314 din anexa 2A a HCL nr. 522/2007 
având suprafata de 140,67mp, trei camere, pentru care RAADPFL a compartimentat în 
două unităţi locative , având două contracte de închiriere. Locuinţele descrise mai sus fac 
parte dintr-un imobil parter si etaj corp comun cu imobilul din str. Lipscani nr. 3 fost 15, unde 
la parter cu iesire spre str. Lipscani se află un spaţiu proprietatea lui Săvoiu Emanoil 
conform certificatului de mostenitor nr. 46/1999.  La această dată locuinţele sunt libere si 
sunt degradate în urma incendiului ce a avut loc în anul 2018.  Despre celelalte camere ale 
acestui imobil precizăm următoarele: Conform contractului de vanzare cumpărare nr. 
175/1975 Robu Emil si Robu Laura au cumpărat locuinta situată în str. R. Rolland nr.6 
compusă din două camere în sup de 81,20mp, 50% din suprafata folosita în comun, şi a 
primit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei terenul aferent locuinţei în sup de 
52,75mp respectiv 50% din teren. 

 Prin Ordinul nr.122/25.iulie1995 al Prefectului Judeţului Dolj a fost atribuita în 
proprietate privată lui Robu Emil şi Robu Laura terenul în sup de 26,37mp indiviziune din str 
R Rolland nr.6 cu menţiunea ca aceasta suprafata este reiesită din contractul vanzare 
cumparare nr. 173/1975. Prin contractul de vanzare cumpărare  autentificat cu 



nr.25947/1995 la notar de stat Cernobai E, Robu Emil şi Robu Laura vând lui Ionescu Marin 
apartamentul compus din 2 camere ,dependinte, şi suprafata de teren de 52,75mp din str. R 
Rolland nr.6.  Urmare a certificatelor de moştenitor nr.52/22.03.2018 şi nr.53/22.03.2018 
Ionescu Stelică este proprietar al imobilului situat în str. R Rolland nr. 6, neinscris în CF 
compus din 2 camere cu dependinţe aferente şi suprafata de 52,75mp,  

Terenul aferent curte si  aferent construcţiei din strada R Rolland nr.6 are suprafata 
totală de 391mp astfel cum reiese din schita atasată procesului verbal de vecinătate 
întocmit de persoana autorizată.  Deoarece în inventarul domeniului privat al municipiului nu 
figurează la această dată nici o suprafata de teren în str. R. Rolland nr.6 propunem 
completarea inventarului cu suprafata indiviză de 338mp aferentă construcţiei şi 
curtii, conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
3). In inventarul domeniului privat figurează Teren str. Dealul Spirei nr.4 în suprafaţă 

de 198mp conform HCL nr. 522/2007 anexa nr. 2A poziţia 589, aflat în administrarea 
RAADPFL conform HCL nr. 282/2008. Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr.54619/2021 Pantelimon Constantin solicită modificarea inventarului 
domeniului privat pentru următoarele considerente: 

Prin contractul de schimb imobiliar autentificat sub nr. 555/2011 Pantelimon 
Constantin şi Pantelimon Viorica au devenit proprietari ai imobilului construcţie situată în str. 
Dealul spirei nr.4 şi au primit în folosinta suprafata de 153,53mp. Ulterior, prin Ordin nr. 
99/2017 al Prefectului Jud Dolj acestia au primit în proprietate terenul de 153,53mp. 
Suprafata totală măsurata a terenului,  cladire si curte este de 198mp determinată în planul 
de proiectie stereo 70 anexă la CF 204743. Astfel treebuie actualizat inventarul 
domeniului privat al municipiului Craiova si modificată suprafata terenului situat in 
str. Dealul Spirei nr.4 de la 198mp la 44.47 mp teren curte, conform anexei nr.2 la 
prezentul raport. 

 
4)  În inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova figurează cu nr. 41000751, 

mijlocul fix situat în str. Lipscani nr. 42 (actual 38) cu denumirea-Teren str Lipscani nr.42-
64,54mp în indiviziune- înregistrat și actualizat succesiv conform Hotărârilor Consiliului 
Local nr. 227/2010, nr. 26/2015 și 192/2016, administrat de R.A.A.D.P.F.L. Craiova. Acest 
teren face parte din curtea comună aferentă imobilului situat la adresa Lipscani nr.42 (fost 
38). 

Imobilul de la adresa de mai sus este format din teren și construcție S+P+E, iar 
conform istoricului, din punct de vedere al împărțirii/compartimentării a fost alcătuit din 
pivniță, două prăvălii la parter, două locuințe la etaj și dependințele aferente. Accesul la etaj 
se realiza printr-o scară comună. Parte din clădire compusă din prăvălie situată la parter și 
locuința de la etajul acesteia a fost Naționalizată prin aplicarea ștampilei pe buletinul clădirii 
întocmit la data de 14.12.1948. Cealaltă parte a clădirii a fost preluată de Stat prin Decretul 
de Naționalizare nr.92/1950. 

Prin Sentința Civilă pronunțată de Judecătoria Craiova sub nr. 19543/15.12.1997 s-
a dispus restituirea în natură pentru o prăvălie compusă din parter și etaj, iar în baza Legii 
10/2001 a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.9079/2012 prin care s-a 
restituit în natura teren în suprafață exclusivă de 28.92mp, aflată sub construcție și teren în 
indiviziune din suprafața totală de 64,54mp, fără a se preciza cotele. 

Municipiul Craiova deține în proprietate teren înscris în cartea funciară nr. 210223 
Craiova potrivit extrasului CF nr. cerere 145309/10.07.2019, după cum urmează: suprafaţa 
indiviză de 64,54 mp (din care cota de 1/2 Municipiul Craiova şi cota de 1/2 Giţu Rodica 
Ştefania şi Cocheci Dan Marius) şi suprafaţa exclusivă de 30,54 mp. 

Potrivit Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, art.380, imobilul din str. Lipscani, nr.42 (actual 38) este 
un condominiu, și potrivit aceluași Regulament, cotele indivize se calculeaza și se stabilesc 
de către un autorizat (topometrist) ANCPI prin întocmirea Anexei nr 1.38 și se 



recepționează de către un asistent/registrator din cadrul OCPI, urmând a fi înscrise și în 
Cartea Funciară a imobilului. 

Apreciem că în mod eronat s-a înscris în inventarul domeniului privat al Municipiului 
Craiova doar suprafața de teren de 30,54mp (conform Anexa 2 la HCL nr.192/2016), drept 
pentru care propunem ca din suprafața totală de teren măsurată de 157 mp, conform 
Extrasului de CF nr. cerere 145309/10.07.2019), să fie evidențiată corect în inventarul 
domeniului privat al Municipiului Craiova suprafața de teren 95,08mp din care  suprafaţa 
indiviză de 64,54 mp (din care cota de 1/2 Municipiul Craiova şi cota de 1/2 Giţu 
Rodica Ştefania şi Cocheci Dan Marius) conform Dispoziției Primarului Municipiului 
Craiova nr. 9079/2012, adresei Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ nr.171151/20.01.2014 și extrasului CF nr. cerere 145309/10.07.2019 şi 
suprafaţa exclusivă de 30,54mp, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 

         5)   Prin Declaratia autentificată cu nr.312/11.03,2021 Maniu Adriana domiciliată 
în Bucuresti str. Lucretiu Pătrăşcanu nr. 15 şi Radu Marilena domiciliată în Bucuresti str. 
Petru Maior nr. 101 arată renunţarea la dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren 
intravilan de 2055mp situat în Municipiul Craiova str. Drumul Muntenilor nr.72 T24 , P5  
Terenul are forma si dimensiunile conforme cu planul de amplasament si delimitare anexa a 
extrasului de carte funciară având număr cadastral 246224. Renunţarea la dreptul de 
proprietate  în favoarea Primăriei Municipiului Craiova respectiv domeniul privat al UAT 
Craiova, este notat în cartea funciară.   Conform prevederilor art.889 din Codul Civil, în 
cazul in care proprietarul renunţă la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială 
înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea 
dreptului, municipiul poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza 
hotărârii consiliului local. Astfel  este necesara actualizarea inventarului domeniului privat 
prin completare cu terenul în suprafaţă de 2055mp situat în Municipiul Craiova str. 
Drumul Muntenilor nr.72 (T24 , P5)  conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 
 În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 62146/05.04.2021,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 196 alin 1 
lit. a)  din OUG nr.57/2019,  în conformitate cu prevederile  Titlul II – Proprietatea privată  
art. 555-557 şi ale art.889 din Codul Civil,    propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova, 
după cum urmează: 

 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 
prezentate în anexele nr.1 la prezentul raport; 

 Modificarea bunurilor apartinând  inventarului  domeniului privat  conform 
anexei nr.2 la prezentul raport; 

 Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.

cod de 

clasific

are

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren bd. Oltenia nr.45, bl 64A
Teren sup 44mp(din masuratori) ; destinatia 

TDI; categoria de folosinţă C
2021 10963

concesionat 43,85mp HCL 

nr.282/2006 

2 Teren în str. R. Rolland nr.6 
Terensuprafata indiviza 338mp destinatia 

TDI; categoria de folosinţă CC
2021 1081600

3
Teren str. Drumul Muntenilor

nr.72 (T24 , P5 ) 

Teren sup 2055mp, renunţarea la dreptul de 

proprietate  în favoarea Primăriei Municipiului 

Craiova respectiv domeniul privat al UAT 

Craiova, astfel cum este notat în cartea 

funciară; TDI       

2021 205500

Declaratia de renunţare 

autentificată cu 

nr.312/11.03,2021 

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti constructii şi C-constructii

Presedinte de sedintă,

Anexa   nr.1 la HCL nr.



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.

cod de 

clasificare
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 . Teren str. Dealul Spirei nr.4 

Se modifica suprafata terenului  de 

la 198mp la 44.47 mp teren 

curte;destinatia TDI; categoria de 

folosinţă C

2007 60299
HCL nr. 522/2007 anexa nr. 2A 

poziţia 589

2 Teren str Lipscani nr.42

Se modifică suprafata terenului de

la 30,54mp la suprafaţa de 95,08

mp compusă din: 64,54 mp

indiviziune (din care cota de 1/2

Municipiul Craiova şi cota de 1/2

Guţu Rodica Ştefania şi Cocheci

Dan Marius) şi suprafaţa exclusivã

de 30,54 mp.

2010 304256
HCL nr. 227/2010, nr. 26/2015 

și 192/2016

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti 

constructii

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.2 la HCL nr.         
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