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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 

27.05.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.80532/2021, raportul nr.89018/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.89258/2021 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, art.889 alin.1 şi 2 din Codul Civil şi 
Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;  

  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 anexele nr.1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se abrogă poziția cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.4 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.80532/ 06.05.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

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.  
 Între Municipiul Craiova - Unitate Administrativ Teritorială din Romania, str. 
Alexandru Ioan Cuza nr.7, în calitate de cumpărător, şi Solaris Bus &Coach in calitate de 
furnizor, a fost încheiat contractul de achiziţie publică de produse nr. 63392/2020.   
 Conform celor menţionate în caietul de sarcini înregistrat la Primăria Craiova cu 
nr.1020/2020, vor fi achiziţionate 16 autobuze electrice noi de călători operabile în 
condiţiile de şes, 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă. Au fost livrate 
11 autobuze şi 16 statii încarcare lentă. 
 Mijloacele de transport menţionate anterior reprezintă bunuri ale inventarului 
domeniului privat al Municipiului Craiova, conform prevederilor art.357 din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi  Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, este 
necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect 
de hotărâre privind actualizarea prin completare a 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.89018/ 19.05.2021 
                      
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului 

 bunurilor care apartin 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.2/19.05.2021 
a comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

 
1)   -Prin Declarația autentificată sub nr. 5520/27.08.2019 se renunţă la dreptul de 

proprietate asupra bunului imobil identificat la adresa Craiova, Tarla 70, parcela 27, județul 
Dolj.  Terenul are forma si dimensiunile conforme cu planul de amplasament si delimitare 
anexa a extrasului de carte funciară nr. cerere 82746/02.04.2021 Bunul imobil-teren (alee 
acces) de mai sus nu este grevat de sarcini, conform  Extras de Carte Funciară nr. cerere 
82746/02.04.2021 

 -Prin Declaratia autentificată cu nr.133//19.04,2021 Florescu Elena domiciliată 
în Craiova  Bld Dacia nr. 111 bl 6 sc1 et1 ap 3 se renunţă la dreptul de proprietate asupra 
suprafetei de teren intravilan de 877mp situat în Municipiul Craiova str. Măslinului nr.3 
fosta str Parângului  nr.118B fost nr.116, fostă tarlaua 67, parcela 2.  Terenul are forma si 
dimensiunile conforme cu planul de amplasament si delimitare anexa a extrasului de carte 
funciară având număr cadastral 224452, în care a fost notată renunţarea la dreptul de 
proprietate. Renunţarea la dreptul de proprietate  în favoarea Primăriei Municipiului 
Craiova respectiv domeniul privat al UAT Craiova, este notată în cartea funciară. 

Potrivit:- art. 562 alin.2 Cod civil, „Proprietarul poate abandona bunul său 
mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului 
imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar 
dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de 
renunţare.” 



- art. 889 alin.1 Cod civil, „Proprietarul poate renunţa la dreptul său 
printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate 
imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului.” 

- art.889 alin.2 Cod civil “.... comuna, oraşul sau municipiul, după caz, 
poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului 
local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare ....”, 
dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii. 

 
Este necesară actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

Municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 a 
prezentului raport: 

 Teren (alee acces) în suprafață de 2.410mp, situat în intravilanul 
Municipiului Craiova, Tarla 70, parcela 27, județul Dolj, identificat cu numărul cadastral 
233638 și  înscris în Cartea Funciară nr.233638 a municipiului Craiova, județul Doljcu val 
de 241000 lei. 

 Teren în suprafaţă de de 877mp situat în Municipiul Craiova str. 
Măslinului nr.3 fosta str Poligonului  nr.1188 fost nr.116, fostă tarlaua 67, parcela 2 înscris 
în Cartea Funciară nr. 224452, a municipiului Craiova, județul Dolj, cu valoarea de 87700 
lei. 

2)    SC Dublu Tric SRL are în proprietate spaţiul comercial situat în Craiova str. 
Brestei nr.3 bl K corpul de proprietate 1 în suprafaţă totală de 135,73mp conform 
contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 2882/2002. În actul de vânzare este 
menţionat că este transmisă în folosinţă şi cota indiviză din terenul aferent spaţiului 
comercial.  În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova nu figurează la această 
dată terenul aferent bl K la parterul căruia se află spaţiul anterior menţionat şi este necesară 
actualizarea inventarului domeniului privat prin completare cu terenul situat în Craiova 
str. Brestei nr.3 bl K cu valoarea de 2.193.344 lei, în suprafaţă de 706mp, deținut 
împreună cu SC SYNCRO INVESTMENT SRL care are în proprietate teren indiviz 
20,58mp, prevăzut în anexa nr.2 a prezentului raport 

 
 
   3)    În inventarul domeniului privat figurează la această dată Teren în sup de 

275mp situat în str. Traian Demetrescu nr. 43 conform HCL nr 383/2017, aflat în 
administrarea RAADPFL Craiova conform HCL nr. 383/2017.  Din schita care a stat la 
baza inventarierii prin HCL383/2017 reiese ca  această suprafată de 275 mp este 
compusă din 113mp aferenţi constructiilor existente şi 162mp aferenţi curtii imobilului. 
Constructia este proprietatea lui Staicu Ioana şi Staicu Romică conform contractului de 
vânzare cumpărare nr. 623/1999 în care este mentionat că acestia au primit in folosinţă pe 
durarta existenţei construcţiei suprafata de 111,03mp. 

 Prin Dispoziţia nr.22487/2010 a Primarului municipiului Craiova a fost restituită 
în natură către Avram Ioana, Ciofu Veronica, Cârjan Felicia şi Avram Gabriel suprafata de 
348,43mp situată în str. Traian Demetrescu nr. 19( actual 43), identificati şi materializati pe 
schita anexă la raportul de expertiza tehnică în Dosarul nr. 2813/63/2006 al Tribunalului 
Dolj. 

Analizând şi suprapunând cele două schiţe menţionate mai sus reiese faptul că în 
suprafata de teren ce a fost restituită în natură este inclusă si curtea imobilului detinut de 
Staicu Ioana şi Staicu Romică. Este necesar ca municipiul Craiova să deţină doar 
suprafata aferenta construcţiei respectiv cea menţionată în contractul de vânzare 
cumpărare nr. 623/1999 ca fiind în folosinta proprietarilor, respectiv 111.03mp.  

Este necesară modificarea Terenului situat în str. Traian Demetrescu nr. 43 
de la suprafața de 275mp la suprafața de 116,58mp, teren aflat sub construcțiile C1 
și C2 şi modificarea valorii de la 214714.82 lei la 91023lei conform anexei nr.3 a 
prezentului raport. 

 



4)  În inventarul domeniului  privat al municipiului Craiova in conformitate cu HCL 
nr.522/2007 anexa 2A pozitia 551 figurează teren in suprafata de 81mp situat pe str. 
Bujorului nr.4.  Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova cu nr. 
59810/2021, Buzdugă Carmen şi Gherghina pun la dispoziţie documente referitoare la 
acest teren după cum urmează: 

- Contractul de vanzare cumpărare nr. 10/1996 si  actul aditional nr.1/1996 prin care 
Lungu Ghe. si Lungu Frusina, cumpăra locuinta situată în str. Bujorului nr.4 şi primeste în 
folosinţă suprafata de 52,86mp teren înindiviziune cota de 52,41%. Bunul a fost mostenit de 
fiica Buzdugă Carmen conform certificatului de mostenitor nr. 29/01.10.2014, care conform 
contractului de inchiriere nr. 1940/2020 a închiriat  suprafata de teren de 81mp curte, pe 
langă suprafata de 52,86mp, in folosintă, 

- Conform contractului de vanzare cumpărara nr. 19/1996 si a actului aditional 
nr.1/1996 Gherghina Constantin şi Gherghina Elena cumpără locuinta situată în str. 
Bujorului nr.4 şi primeste în folosinţă suprafata de 46,28mp teren respectiv cota de 47,59%. 
Pe langă aceasta, conform contractului de inchiriere nr. 1942/2020 a închiriat  suprafata de 
teren  de 90mp curte. 

 Suprafata totală a terenului mentionată în acte este de 270,14mp (curte + teren sub 
locuințe) iar din  planul de amplasament si delimitare a imobilului rezultă suprafata de 
303mp din care 97mp (sub locuință) aferenţi construcţiei casă parter şi etaj. 

Este necesară modificarea inventarului domeniului privat prin majorarea 
suprafetei de teren situat în str. Bujorului nr.4 de la 81mp la 303mp (curte + teren 
aflat sub locuințe) si modificarea valorii de la 67017,82 lei la 250696 lei, conform 
anexei nr.3 la prezentul raport. 

 
5)    Prin adresa nr.49561/2021, RAADPFL Craiova propune actualizarea inventarului 

animalelor din Gradina Zoologică prin abrogarea pozitiei 223 din anexa 2B a HCL 
522/2007, datorată decesului unui porc vietnamez, conform actului de necropsie 
nr.6217/2021. 

                                                                                                                            
 6)  Realizarea unui transport de calitate în municipiul Craiova  este un proiect integrat 
în urma căruia oraşul va beneficia de un transport de călători modern. Având în vedere că 
parcul auto cu care se desfăşoară în prezent serviciul de transport public este destul de 
îmbătrânit, este necesară şi oportună înlocuirea a cât mai multor autobuze cu care se 
execută serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul 
Craiova.  
 Astfel, între Municipiul Craiova în calitate de cumpărător, şi Solaris Bus &Coach, in 
calitate de furnizor, a fost încheiat contractul de achiziţie publică de produse nr. 
63392/2020. Conform celor menţionate în caietul de sarcini înregistrat la Primăria Craiova 
cu nr.1020/2020, vor fi achiziţionate 16 autobuze electrice noi de călători operabile în 
condiţiile de şes, 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă. Din acest 
contract au fost livrate pâna la această dată 13 autobuze precum si 16 staţii încarcare lentă. 
Valoarea nominală a unui autobuz este de 3.250.000 lei iar la aceasta se adaugă valoarea 
taxei pe valoare adăugată, în cuantum de 617500 lei,  rezultând o valoare  de intrare a 
mijlocului fix de 3.867.500 lei. 
 Comisia de recepţie a mijloacelor fixe prevăzute în contract, în urma examinării 
documentaţiei si a bunurilor,  a  întocmit procesele verbale de, a acordat calificativul 
corespunzător şi a propus încadrarea mijloacelor fixe la clasificaţia 2.3.2.1.3.1. şi  2.1.16.5.  
 Datorită celor menţionate mai sus este necesară actualizarea inventarului 
domeniului privat prin completare cu cele 13 autobuze şi 16 statii de încărcare, 
conform anexei nr.1 la prezentului raport. 
 



 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. c), 
art. 196 alin 1 lit. a)  din OUG nr.57/2019, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, art. 555-557 şi art. 889 alin.1 şi 2 din  Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr. 
80532/06.05..2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexa nr.1 si nr.2 la prezentul raport. 
 Modificarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 

prezentate în anexa nr.3 la prezentul raport. 
 Abrogarea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 

prezentate în anexa nr.4 la prezentul raport. 
 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 

 
 
 
 
  

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 apartinand domeniului privat al municipiului Craiova oncesionate RAT 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 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023078 serie sasiu; 

51073981 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73106/2021

2 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023080 serie sasiu; 

51073989 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73117/2021

3 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023077 serie sasiu; 

51072696 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73103/2021

4 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023076 serie sasiu; 

51073988 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73098/2021

5 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023079 serie sasiu; 

51073992 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73110/2021

6 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023081 serie sasiu; 

51073987 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73126/2021

7 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023082 serie sasiu; 

51114866 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73135/2021

Anexa nr.1   la HCL nr.



8 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023083 serie sasiu; 

51114865 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.73142/2021

9 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023084 serie sasiu; 

51114864 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74373/2021

10 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023085 serie sasiu; 

51114863 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74382/2021

11 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023086 serie sasiu; 

51114868 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.74388/2021

12 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023087 serie sasiu; 

51114872 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.86591/2021

13 2.3.2.1.3.1
Autobuz electric SOLARIS 

URBINO 18

SUU34121EMB023088 serie sasiu; 

51114870 serie motor
2021 3867500

Proces verbal receptie 

nr.86577/2021

14
Statie încărcare lentă                   

- 16 buc

nr de identificare:                                                                  

QP-1099-0221-040-421-SBC-VER.113;    QP-1100-

0221-040-421-SBC-VER.113;  QP-1101-0221-040-

421-SBC-VER.113; QP-1102-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-1103-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-

1104-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1114-0221-

040-421-SBC-VER.113; QP-1105-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-1106-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-

1107-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1108-0221-

040-421-SBC-VER.113; QP-1109-0221-040-421-SBC-

VER.113; QP-11110-0221-040-421-SBC-VER.113; 

QP-1111-0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1112-

0221-040-421-SBC-VER.113; QP-1113-0221-040-421-

SBC-VER.113;

2021
Proces verbal receptie 

nr.74408/2021



Presedinte de sedinta,



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasi

ficar

e

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, stare 

de operativitate

anul 

dobandiriiş

i/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 (alee acces)  Tarla 70, 

parcela 27,

 suprafață de 2.410mp identificat cu 

numărul cadastral 233638 și  înscris în 

Cartea Funciară nr.233638 , TDI

2021 241000
Declarația autentificată sub nr. 

5520/27.08.2019 

2

  Teren   str. Măslinului nr.3 fosta 

str Poligonului  nr.1188 fost nr.116, 

fostă tarlaua 67, parcela 2 

 suprafaţă de  877mp înscris în Cartea 

Funciară nr. 224452, TDI
2021 87700

Declaratia autentificată cu 

nr.133//19.04,2021 

3

Terenul str. Brestei nr.3, bl K  

 suprafaţă de 706mp, deținut împreună 

cu societatea comercială care are în 

proprietate teren indiviz 20,58mp, TDI

2021 2.193.344

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti constructii şi C-constructii

Presedinte de sedintă,

Anexa   nr.2 la HCL nr.



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
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. Traian Demetrescu nr. 43 

 se modifica  suprafața de la 

275mp la suprafața de 

116,58mp, teren aflat sub 

construcțiile C1 și C2 

2017 91023 HCL nr 383/2017

2 Teren  str. Bujorului nr.4 

se modifică suprafata de la 81mp 

la 303mp (curte + teren aflat sub 

locuințe) 

2007 250696 HCL nr.522/2007 

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.3 la HCL nr.         



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin abrogarea poziţiilor din inventar

Nr. 

Crt.
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  porc vietnamez  actul de necropsie nr.6217/2021. 2007 170
pozitiei 223 din anexa 2B a HCL 

522/2007

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.4 la HCL nr.         
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