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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 

24.06.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.98065/2021, raportul nr.101839/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.102620/2021 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 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; 
c) se anulează pozițiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 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.101839/ 14.06.2021 

                    
 
                      

 
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.3/14.06.2021 
al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

 
1. Prin HCL nr.29/1998, a fost atribuit în folosinţă gratuită Universităţii din 

Craiova pentru 50 ani terenul în suprafată de 4324mp, adiacent blocului S200, situat pe str. 
Calea Bucuresti nr. 24. Prin Ordinul nr. 3103/2006, emis de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, a fost constituit dreptul de proprietate în favoarea Universităţii din Craiova asupra 
imobilului compus din doua parcele de teren în suprafata de 2239mp cu nr. cadastral 19503 
şi respectiv de 4333mp cu nr. cadastral 19504, iar Universitatea din Craiova a inscris acest 
drept în Cartea Funciară. 

Judecând cauza Dosarului nr. 9692/54/2006, Curtea de Apel Craiova a hotârât 
anularea în parte a Ordinului nr. 3103/2006 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 
ceea ce privește suprafața de teren de 4333mp având nr. cadastral 19504. 

Analizând încheierea OCPI Dolj nr. 82611/02.04.2021 și extrasul de CF Nr. cerere 
82611/02.04.2021, care arată că numiții Marin Adina, Vărgatu Simona și Vărgatu Viorica, 
dețin împreună o suprafață de teren din acte de 460mp și din măsurători 278mp, situată în 
partea de Vest, rezultă faptul că suprafața de 182mp se suprapune cu  terenul în suprafață 
de 4333mp. 

Din documentele prezentate anterior, rezultă că suprafața cu care este necesar a 
se completa inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, la 
acest moment, este de 4151mp (4333mp-182mp teren proprietate privată). 

 
Având în vedere cele de mai sus, potrivit art.357 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, se propune actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al Municipiului Craiova, prin completare cu terenul în suprafata de 4151mp, situat pe str. 
Calea Bucuresti nr.24 cu nr. cadastral 19504, adiacentă blocului S200 având valoarea de 
13.283.200 lei, care se regăseste în anexa nr.1 la prezentul raport; 

2. Prin adresa nr. 93751/27.05.2021, Directia Economică transmite procesul-
verbal nr.37954/ 26.02.2021 al comisiei centrale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova pentru anul 2020, în care au fost centralizate 
procesele verbale întocmite de catre subcomisii pe locuri de folosință. Astfel, din 



centralizatorul la nivelul Primăriei Municipiului Craiova la data de 31.12.2020, au rezultat 
diferente în plus de inventar de 24019,42 lei cu care este necesară completarea inventarului  
și diferente în minus de inventar neimputabile de 749109,91 lei, care trebuiesc anulate din 
inventar. 

Potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, art. 289 și 357 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, se propune actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al Municipiului Craiova, prin 

a)  completare cu bunuri in valoare de 24019,42 lei acestea fiind plusuri de 
inventar  după cum urmează: 

- Subcomisia nr.10 Domeniu Public  a constatat plusuri de inventar animalele 
care se regăsesc în anexa nr 1 a prezentului raport cu care se completează inventarul 
domeniului privat;  

 
b) anularea din inventar a bunurilor constatate minus de inventar neimputabil, după 

cum urmează: 
-Subcomisia nr.12 Domeniul public a constatat o diferentă în minus neimputabilă de 

11388,30lei datorată lipsei a trei module platforma subterană distruse în urma incendiului 
care a avut loc la 16.02.2020 la platforma de depozitare deseuri de pe str.Tineretului care 
se găsesc în anexa nr.3 la prezentul raport şi care se anulează din inventarul domeniului 
privat al municipiului Craiova; 

-Subcomisia nr.10 Domeniul public a constatat o diferentă în minus neimputabilă de 
14 306,14 lei datorată decesului sau transferului unor animale de la gradina zoologică care 
se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova şi care se regăsesc în 
anexa nr.3 la prezentul raport. 

-Subcomisia nr.7 Domeniul public a constatat o diferentă în minus neimputabilă de 
706018,27 lei datorată vanzării unor locuinţe  sau  diferente de suprafete de terenuri 
constatate la inventariere, după cum urmează: 
o Locuintă str. Drumul Apelor nr.66 modul 1cu nr. inventar 11002048 si valoare de 
31779,90 lei care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova şi 
care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Locuinta str. Drumul Apelor nr. 66 modul 3 cu nr. inv. 11002049 si valoare de 
29018,55 lei care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova şi 
care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Teren str. Principatele Unite nr. 15-15A în sup de 78,60mp şi valoare de 58871,40 lei 
şi nr. de inv. 41001146 care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului 
Craiova şi care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Teren str. Carol nr. 39 cu suprafata de 208,58mp si val de 112175,84 lei avand nr de 
inventar 41000675 care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
şi care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Teren str Cornesului nr. 72 cu suprafata de 850mp si val de 103418,41 lei având nr. 
inventar 41000344 care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
şi care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Teren str. Unirii nr.117 in sup de 362,25mp având val de 299716,75lei cu nr de inv 
41000272 care se anulează din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova şi care 
se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o Locuintă str. Alex Macedonski nr 8 cu nr de inventar 11000607 a carei suprafata se 
modifică prin diminuare de la 163,71mp la 106,94mp  şi valoarea de 111298 lei si astfel se 
actualizeaza inventarul conform anexei nr.2 la prezentul raport. 
o Locuintă str. Unirii nr.61( 83) cu nr de inventar 11000689 a carei suprafata se 
modifică prin diminuare de la 222,46mp la 211,02mp  şi valoarea de 220500,07lei si astfel 
se actualizează inventarul conform anexei nr.2 la prezentul 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, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

 
 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

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

prezentate în anexa nr.2 la prezentul raport. 
 Anularea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 

prezentate în anexa nr.3 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 cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

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
2.4.1.6- 

5 ani
Maimuta capucin gradina zoo 2021 22,22

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

2
2.4.1.6- 

5 ani
Leu gradina zoo 2021 1000

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

3
2.4.1.6- 

5 ani
Tigru gradina zoo 2021 2800

proces verbal inventariere 

nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.10 dom public)

4
Teren str. Cl Bucureşti 

nr.24 -TDI

suprafata 4151mp ; cu nr. cadastral 19504, 

adiacentă blocului S200 
2021 13.283.200

Sentinta nr. 1/11.ian 2007 

pronuntată de Curtea de Apel 

Craiova în Dosar 9692/54/2006 

(1514/CAF/2006)

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.
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 Locuintă str. Alex Macedonski nr 8 

suprafata se modifică prin 

diminuare de la 163,71mp la 

106,94mp 2007 111298

HCL nr.522/2007 anexa 2A poz 

212; in administrare RAADPFL 

conform HCL 282/2008 anexa A 

poz 144

2 Locuinta str. Unirii nr.61(83)

suprafata se modifică prin 

diminuare de la 222,46mp la 

211,02mp 
2007 220500,07

HCL nr.522/2007 anexa 2A poz 

361; in administrare RAADPFL 

conform HCL 282/2008 anexa A 

poz 252

3 Locuintă str. Alex Macedonski nr 8

 diminuare suprafata de la 

163,71mp la 106,94mp,  nr de 

inventar 11000607;  proces verbal 

inventariere nr.37954/ 26.02.2021 

(subcomisia  nr.7 dom public) 2007 111298

HCL nr.522/2007 anexa 2A poz 

212; in administrare RAADPFL 

conform HCL 282/2008 anexa A 

poz 144

4 Locuintă str. Unirii nr.61( 83)

suprafata se modifică prin 

diminuare de la 222,46mp la 

211,02mp;  nr de inventar 

11000689;  proces verbal 

inventariere nr.37954/ 26.02.2021 

2007 220500,07

HCL nr.522/2007 anexa 2A poz 

361; in administrare RAADPFL 

conform HCL 282/2008 anexa A 

poz 252

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.2  la HCL nr.         



Anularea din 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 aiesit din proprietatea 

privată )

1
Module platformă supraterană -3 

buc

nr.inv 

211001204,211001205,211001206
2019 2796,10/buc

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.12 dom 

public)

2 Jaguar 11

nr inv 21400319

2007 3468

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

3 Jaguar 12
nr inv 21400319

2007

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

4 Maimuta capucin

nr inv 21400565-21400573, 9 buc

2007 200/buc

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

5 leu nr inv 21400601

2007

1000

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

6 Leu 16 nr inv 21400354

2007

1000

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

7 strut african nr inv 21400437

2007

370

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

Anexa nr.3  la HCL nr.         



8 Tigru 13 nr inv 21400294

2007

2800

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

9 Lup nr inv 21400581
2007

200

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

10 Lup 12 nr inv 21400562

2007

200

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

11 Lup 12 nr inv 21400371, 21400372- 2 buc

2007 0,07/buc

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.10 dom 

public)

12

Locuinta str. Drumul Apelor nr. 66 

modul 3 nr. inv. 11002049

2007

29018,55

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

13

Locuintă str. Drumul Apelor nr.66 

modul 1  nr. inventar 11002048 

2007

31779,9

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

14

Teren str. Principatele Unite nr. 

15-15A 

 sup de 78,60mp, nr. de inv. 

41001146 
2007

58871,4

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

15 Teren str. Carol nr. 39 

 suprafata  208,58mp , nr de 

inventar 41000675 
2007

112175,84

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

16 Teren str Cornesului nr. 72

  suprafata de 850mp , nr. 

inventar 41000344 
2007

103418,41

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

17 Teren str. Unirii nr.117 

 sup de 362,25mp , nr de inv 

41000272 
2007

299716,75

proces verbal inventariere nr.37954/ 

26.02.2021 (subcomisia  nr.7 dom 

public)

Presedinte de sedinta,
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