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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 
29.07.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.115696/2021, raportul nr.122485/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.123156/2021 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;  
  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  
Nr115696/05.07.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

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.122485/13.07.2021 

                    

 

                      

 
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.4/09.07.2021 al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului 
domeniului privat al Municipiului Craiova după cum urmează: 

 
1. În inventarul domeniului privat figurează la această dată, teren în suprafață de 

919 mp situat în str. Nicolcescu nr.3, actuală str. Elena Teodorini nr.3, identificat la poziţia 
nr. 675, Anexa 2A din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007. La 
această adresă locuiesc persoane ce au cumpărat locuinţele în baza Legii nr. 112/1995 cât si 
persoane care au calitatea de chiriaşi ai locuinţelor. Conform înscrisurilor cu privire la teren, 
din documentele existente, respectiv contractele de vânzare cumpărare sau de închiriere, au 
rezultat următoarele: 

- suprafaţa de teren închiriată de către Regia autonomă de administrare a domeniului 
public şi fondului locativ  este de 755,32 mp după cum urmează: 

o  Contract închiriere nr.1265/2014, încheiat cu Gaftonie Cătălin-Alexandru 
pentru suprafaţa de teren aferentă imobilului-construcţie, de 171,60 mp; 

o  Contract închiriere nr.1650/2020, încheiat cu Constantinescu Anica pentru 
suprafata de teren curte (grădină) folosită în comun, de 60,84 mp; 

o  Contract închiriere nr.1024/2014, încheiat cu Parjol Nastasie și Parjol Maria 
pentru suprafața de teren de 125mp, în indiviziune cu ceilalți proprietari ai 
imobilului (construcție); 

o  Contract închiriere nr.1666/2021 încheiat cu Boab Florina Viorica pentru 
suprafața de teren de 189,23mp (curte-grădină); 

o  Contract închiriere nr.2060/2020 încheiat cu Bajan Nicoleta pentru suprafața 
de teren de 208,65mp, în indiviziune cu ceilalți proprietari ai imobilului 
(construcție); 

- suprafața de teren atribuită în folosință, cumpărătorilor construcției după cum 
urmează: 



o  Contract de vânzare-cumpărare nr. 630/30.03.2000, suprafața de teren 
atribuită de 128,55 mp; 

Conform planului de amplasament si delimitare întocmit de autorizat la data de 
21.04.2021, suprafaţa totală masurată (curte și construcţii ) este de 1255 mp . 

Având în vedere cele de mai sus, propunem actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- majorarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil – Teren str. Nicolcescu nr.3, de 
la 919mp la 1255mp, având valoarea de 1.038.356 lei 

-  actualizarea denumirii  bunului în Teren str. Elena Teodorini nr.3 
 

 

 
2. În inventarul domeniului privat figurează la această dată, teren str. Câmpia Islaz 

nr. 103, în suprafață de 43 mp, conform Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2007, Anexa 2A, pozitia 558. Suprafața de teren este dată în administrare către Regia 
autonomă de administrare a domeniului public şi fondului locative Craiova, care a încheiat 
contracte de închiriere și de asemenea există teren aflat în folosință proprietarilor care au 
cumpărat locuintele în baza Legii nr.112/1995, după cum urmează:  

- contract de închiriere nr.1518/2015, pentru suprafata de 43 mp (curte) ; 
- contract de închiriere nr.1391/2014, pentru suprafața de 20 mp (curte) ; 
- contract de închiriere nr.687/2014, pentru suprafața de 20 mp (curte) ; 
- contract de închiriere nr.692/2014 pentru suprafata de 10mp  (curte) ; 
- suprafața de 38mp, teren al spațiului cu altă destinație ; 
- contract vanzare cumpărare nr. 994/2009 pentru suprafata de 45,92 mp,  teren în 
folosință pe durata existenței construcției ; 
- contract vanzare cumpărare nr. 659/2000 pentru suprafața de 44,52 mp,  teren în 
folosință pe durata existenței construcției ; 
  
Din planul de amplasament si delimitare întocmit de autorizat la data de 

15.09.2020 și procesul verbal de vecinătăți întocmit de autorizat la data de 09.03.2020, 
rezultă că suprafața de teren intravilan împrejmuit, existentă la această adresă, este de 1000 
mp, iar proprietarii învecinati au recunoscut prin semnătură limitele si vecinătăţile. 

 
Având în vedere cele de mai sus, propunem actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova: 
- majorarea suprafeței de teren aferente bunului imobil – Teren str Câmpia Islaz nr.103 - 

de la 43mp la 1000mp, având valoarea de 535.370 lei 
- actualizarea denumirii  bunului în Teren str. Câmpia Islaz nr.101 conform cns nr. 

2680/2014 
 

3. Prin adresa nr. 159921/2019, numiţii Burada Marius Alin, Pârvu Daniel, 
Nicolae Decebal Ervin, Nicolau Ioan Robert și Cristea Relu, comunică Primăriei 
Municipiului Craiova, documentația prin care au renunțat (declarația notarială autentificată la 
BNP Marinescu Nina Cosmina cu nr. 478/10.10.2019) la dreptul de proprietate asupra 
terenului intravilan cu destinația cale de acces, cu nr. cadastral 230387 înscris în Cartea 
Funciară a localității Craiova nr. 230387, în suprafaţă de 507 mp (rezultată din acte și 
măsurători), situat în Craiova, str. Râului nr.212.  

S-a emis iniţial de către OCPI Dolj extrasul de carte funciară pentru informare 
nr.6214/16.01.2020, potrivit căruia, în secţiunea înscrierea provizorie a dreptului de 
proprietate figurează Municipiul  Craiova – domeniul public. Ulterior, prin încheierea 



nr.11/05.07.2021 pentru îndreptare de eroare materială, s-a notat corect conform Cod Civil 
art. Art. 553. – (2) “............. Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate 
conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau 
municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local.” 
domeniul privat al Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea suprafeţei de teren– 
alee acces – situat în Craiova, str. Râului nr.212, în suprafaţă de 507 mp, înscris în CF Mun. 
Craiova nr.230387, cu valoare de 50.700 lei. 
 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, art. 555-557 şi art. 889 alin.1 şi 2 din Codul Civil, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:   

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

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

3) 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 Teren str. Râului nr. 212 suprafaţă - 507 mp, nr. cadastral 230387 2021 50.700,00 lei

Declaraţie BNP 478/10.10.2019 

2

3

4

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 Teren Str. Elena Teodorini  nr. 3 Suprafaţă 1255 mp 

2007 1.038.356,00 lei

HCL 522/2007, Anexa 2A, Poziţia 

675

2  Teren str. Câmpia Islaz nr. 101 Suprafaţă 1000 mp 

2007 535.370,00 lei

HCL 522/2007, Anexa 2A, Poziţia 

558

3

4

Anexa nr.2  la HCL nr.         



Presedinte de sedinta,
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