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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 

30.09.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.151418/2021, raportul nr.165774/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.166750/2021 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, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
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 poziţiile 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 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.151418/30.08.2021 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

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.165774/20.09.2021 
                    
 
                      

 
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 Referatul nr.162819/15.09.2021 
al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

 
1. Potrivit prevederilor art.7 lit.1 din Legea nr.155/2010, și ale art.8 din Legea 

nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, 
modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa 
nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate 
Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.  

Astfel, pentru un număr de 26 autovehicule, identificate mai jos în prezentul 
raport, a fost demarată de către Poliția Locală a Municipiului Craiova procedura instituită în 
Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule, astfel: - Vehiculul a fost 
identificat, - Vehiculul prezintă indicii temeinice că ar fi abandonat (stare fizică improprie 
circulației pe drumurile publice , lipsă vinietă parcare pe anul în curs, I.T.P. expirat), - 
Publicarea de anunț în cotidian local, prin care se aduc la cunoștiința publică caracteristicile 
tehnice ale vehiculelor în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau 
abandonate și locul unde se află depozitate, în care sunt incluse și caracteristicile tehnice 
ale vehiculelor în cauză. Conform art.8 din Legea nr.421/2002, modificată prin Legea 
nr.309/2006: ,,Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului, proprietarul sau deţinătorul 
său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin 
dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau 
predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.” 
Având în vedere Dispozițiile cu numerele: 3923/11.05.2020,3941/15.05.2020, 
3833/24.04.2020, 3834/24.04.2020, 3835/24.04.2020, 3836/24.04.2020, 3837/24.04.2020, 
3838/24.04.2020, 3972/20.05.2020, 2760/12.02.2020, 2759/12.02.2020, 2758/12.02.2020, 
5796/08.08.2019, 5814/09.08.2019, 4246/06.07.2020, 4630/26.08.2020, 4631/26.08.2020, 
4866/25.09.2020, 4036/04.06.2020, 4706/03.09.2020, 4833/22.09.2020, 4834/22.09.2020, 



5796/08.08.2019, 5814/09.08.2019, 6004/09.09.2019, 6242/01.10.2019, 
6243/01.10.2019,6244/01.10.2019 ale Primarului Municipiului Craiova și având în vedere 
contractul de servicii de evaluare nr.81999/11.06.2020, s-a procedat la stabilirea prin raport 
de evaluare, a valorilor vehiculelor ce fac obiectul dispozițiilor enumerate mai sus. 

 
Prin HCL nr.144/2021 a fost însuşit raportul de evaluare, ce estimează valorile 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe raza unităţii administrativ-teritoriale a 
Municipiului Craiova, 

Rezultatele evaluărilor sunt următoarele: 1- Dispozitia nr. 3923 din 11.05.2020 
Autovehicul, marca Lancia, cu numar de inmatriculare DJ084614, de culoare gri 638 lei 130 
euro 2- Dispozitia nr. 3941 din 12.05.2020 Autovehicul, marca Chevrolet, cu număr de 
înmatriculare DJ-14-DTX, serie caroserie KL1SF69TJ8B139775, de culoare galbena 558 lei 
113 euro 3- Dispozitia nr. 3833 din 24.04.2020 Autovehicul, marca Fiat,cu număr de 
înmatriculare DJ-91-SVF, serie caroserie ZFA19200000080448, de culoare vișinie 635 lei 
129 euro 4- Dispozitia nr. 3834 din 24.04.2020 Autovehicul marca Mercedes, cu numar de 
înmatriculare DJ-06-KWZ, de culoare verde 715 lei 145 euro 5- Dispozitia nr. 3835 din 
24.04.2020 Autovehicul marca Daewoo, cu numaăr de înmatriculare DJ-08-DKO, de 
culoare gri 363 lei 74 euro 6- Dispozitia nr. 3836 din 24.04.2020 Autovehicul marca 
Volkswagen, cu număr de înmatriculare DJ-11-LJW, de culoare alba 733 lei 149 euro 7- 
Dispozitia nr. 3837 din 24.04.2020 Autovehivul marca Olcit, fara numar de înmatriculare, de 
culoare bleu 418 lei 85 euro 8- Dispozitia nr. 3838 din 24.04.2020 Autovehicul marca Opel, 
cu număr de înmatriculare AB-04690, serie caroserie WOLOJBF35W1064700, de culoare 
albastra 558 lei 113 euro 9- Dispozitia nr. 3972 din 20.05.2020 Autovehicul marca Daewoo, 
cu numar de înmatriculare DJ-53-MCM, serie caroserie KLATF19Y1TD018262, de culoare 
albă 518 lei 105 euro 10- Dispoztia nr. 2760 din 12.02.2020 Autovehicul marca Ford Escort, 
cu număr de înmatriculare, TX-8954-XB, de culoare verde 600 lei 122 euro 11- Dispozitia 
nr. 2759 din 12.02.2020 Autovehicul marca Fiat Bravo, cu număr de înmatriculare BH-7218-
AA, de culoare gri 573 lei 116 euro 12- Dispozitia nr. 2758 din 12.02.2020 Autovehicul 
marca Ford Escort, cu număr de înmatriculare BH-3806-BM, de culoare albastra 600 lei 122 
euro 13- Dispozitia nr. 5796 din 08.08.2021 Autovehicul marca Daewoo Matiz, cu număr de 
înmatriculare CJ-12-KFM, de culoare gri, serie caroserie UU6MF48414D048216 363 lei 74 
euro 14- Dispozitia nr. 5814 din 09.08.2019 Autovehicul marca Renault, fara număr de 
înmatriculare, de culoare gri, serie caroserie VF1B56SK512570334 685 lei 139 euro 15- 
Dispozitia nr. 4246 din 06.07.2020 Autovehicul marca Renault, cu număr de înmatriculare 
B-525-DON, de culoare gri 505 lei 103 euro 16- Dispozitia nr. 4630 din 26.08.2020 
Autovehicul marca Fiat Marea, cu număr de înmatriculare BH-3076-BP, de culoare neagra 
640 lei 130 euro 17- Dispozitia nr. 4631 din 26.08.2020 Autovehicul marca Opel Astra, cu 
număr de înmatriculare M-0653-BM, de culoare gri 603 lei 122 euro 18- Dispozitia nr. 4866 
din 25.09.2020 Autovehicul marca VOLKSWAGEN, cu număr de înmatriculare BZ-06-AGC, 
de culoare alba, serie caroserie WVWZZZ6KZXR599835 520 lei 106 euro 19- Dispozitia nr. 
4036 din 04.06.2020 Autovehicul marca BMW, cu număr de înmatriculare BH-11-JKE, de 
culoare verde, serie caroserie WBACA71040FL28131 698 lei 142 euro 20- Dispozitia nr. 
4706 din 03.09.2020 Autovehicul marca BMW, cu număr de înmatriculare M-8910-BK, de 
culoare albastra 698 lei 142 euro 21- Dispozitia nr. 4833 din 22.09.2020 Autovehicul marca 
Opel, cu număr de înmatriculare DJ-06-DHK, de culoare violet, serie caroserie 
WOL000087N5020075 508 lei 103 euro 22- Dispozitia nr. 4834 din 22.09.2020 Autovehicul 
marca ROVER, cu număr de înmatriculare TM-44-ALM, de culoare verde, serie caroserie 
SARRFMWBM2D654588 723 lei 147 euro 23- Dispozitia nr. 6004 din 09.09.2019 
Autovehicul marca OPEL, fara număr de înmatriculare, de culoare gri, serie caroserie 
WOL000073S6008736 508 lei 103 euro 24- Dispozitia nr. 6242 din 01.10.2019 Autovehicul 
marca CITROEN XANTIA, cu număr de înmatriculare BH-8307-BK, de culoare verde 735 lei 
149 euro 25- Dispozitia nr. 6243 din 01.10.2019 Autovehicul marca OPEL CORSA, cu 
număr de înmatriculare BP-9012-BB, de culoare albastra 508 lei 103 euro 26- Dispozitia nr. 
6244 din 01.10.2019 Autovehicul marca OPEL VECTRA, cu număr de înmatriculare BP-



9903-AK, de culoare gri 685 lei 139 euro. Astfel este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a celor 26 autoturisme menţionate mai sus, care se regăsesc în 
anexa nr.1 a prezentului raport. 

 
2) Prin adresele nr. 142936/16.08.2021, nr. 146225/23.08.2021 si nr.150308/2021 

Direcţia Baze Sportive şi de Agrement  înaintează documentele privind recepţia unor 
mijloace fixe necesare în desfăşurarea activităţii. Conform procesului verbal de recepţie nr. 
146057/20.08.2021 a fost recepţionată ,,Maşina de spălat pardoseli,, în valoare de 9300 lei, 
conform procesului verbal de recepţie nr. 142234/13.08.2021 au fost recepţionati doi 
,,Roboţi piscină,, în valoare totală de 60896,35 lei iar conform procesului verbal de receptie 
nr.150212/2021 a fost receptionat un ,,aspirator mobil piscine,, 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunurilor enumerate mai sus care se regăsesc în anexa nr.1 la 
prezentul raport.  
 

3) Compania de Apă Oltenia SA solicită scoaterea din inventarul domeniului privat a 
unor mijloace fixe casate : echipament citire radio  şi soft nr.inventar 211001267 şi valoare 
de 175833,6 lei,  motopompă apă murdară nr.inventar 21100033 şi valoare de 5040 lei,  
pompă submersibilă nr.inventar 21100050 şi valoare de 8748,4 lei, pompă submersibilă 
nr.inventar 21100052 şi valoare de 8075,68 lei,  pompă submersibilă nr.inventar 21100056 
şi valoare de 3745,88 lei .  În argumentarea acestei solicitări pune la dispoziţie procesele 
verbale de casare  nr.730/2021 şi nr.567/2020, documentele care arată valorificarea 
componentelor şi materialelor rezultate în urma casării precum şi plata către buget a 
sumelor rezultate.  

Având în vedere cele prezentate, este necesară anularea din inventarul 
domeniului privat a bunurilor enumerate mai sus, care se regăsesc în anexa nr.3 la 
prezentul raport. 
 

4) SC Salubritate SRL solicită scoaterea din inventarul domeniului privat a unor 
mijloace fixe construcţii  demolate complet sau partial, fiind nefuncţionale şi cu un grad 
ridicat de uzura: Depozit sare C2 nr inventar 12008345, magazie C5 număr de inventar 
12008347, Sopron C9 număr de inventar  12008352 precum şi Birouri ateliere nr de 
inventar 12008351 demolat partial.                                                 

În argumentarea acestei solicitări, SC Salubritate SRL pune la dispoziţie procesul 
verbal de casare  nr.6724/11.05.2021, împreună cu certificat de urbanism, autorizaţie de 
construire, documentele care arată valorificarea componentelor şi materialelor rezultate în 
urma casării  precum şi Decizia de impunere care arată scăderea din evidenţa Directiei 
impozite şi taxe. 

Având în vedere cele prezentate, este necesară anularea din inventarul 
domeniului privat a bunurilor Depozit sare C2 nr inventar 12008345, magazie C5 număr 
de inventar 12008347, Sopron C9 număr de inventar  12008352, care se regăsesc în 
anexa nr.3 la prezentul raport, precum şi modificarea valorii bunului sub denumirea 
Birouri ateliere cu nr de inventar 12008351 care a fost demolat partial Birouri ateliere nr de 
inventar 12008351   care se regaseste in anexa nr.2 la pretentul raport. 

 
5) În inventarul domeniului privat figurează la această dată suprafata de teren 

221mp, situată în str. Bucovâţ nr. 37 conform HCL nr.522/2007 anexa 2A pozitia 541, teren 
aflat în administrarea RAADPFL şi închiriat lui Negrea Constantin şi Aurica, contract de 
închiriere nr. 1675/2016. Aceştia sunt unici proprietarii ai casei situată în curtea de la adresa 
menţionată, si au în folosinţă conform contractului de vanzare cumpărare nr. 732/2004 
terenul aferent construcţiei, pe care municipiul nu îl  are în inventar. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară majorarea suprafeţei de teren 
aferentă bunului imobil Teren str. în str. Bucovăţ nr. 37, de la 221mp la 350mp cu 
valoarea de 187.376 lei, care se regăseşte în anexa nr.2 la prezentul raport. 



  
 

6) În inventarul domeniului privat figureaza la această dată Teren în suprafata de 
261mp, situat pe str. Vasile Conta nr. 15 (fost nr.11), identificat la pozitia 796 anexa 2A a 
HCL 522/2007. Conform măsuratorilor efectuate şi a planului de amplasament și delimitare, 
suprafaţa totală a terenului este de 637mp din care 76,43mp reprezintă teren atribuit în 
proprietate privată în baza deciziei nr.15/1992 a  prefectului. Terenul curte este închiriat de 
către RAADPFL conform contractului de închiriere nr. 1971/2020 suprafata de 163mp lui 
Croitoru Daniel şi Iancu Ionela,  conform contractului de închiriere nr. 848/2014 suprafata de 
150mp lui Barcan Camelia şi contractului de închiriere nr. 1738/2016 suprafata de 165mp 
lui Ciobanu George. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară majorarea suprafetei de teren 
situat în str. Vasile Conta nr.15, de la 261mp la 560,57mp din măsuratori având 
valoarea de 463.801 lei, și modificarea denumirii în Teren str. Vasile Conta nr.15 care 
se regaseste în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
 7) Potrivit HCL nr.195/2015, a fost aprobată modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin completare cu bunul imobil teren 
aferent Complex Nanterre, situat la adresa Craiova, str. Nanterre, nr.90, în suprafață de 
2749mp. 
 Direcția Patrimoniu a solicitat Directiei Impozite si Taxe, prin adresele nr. 
168127/30.09.2019 și 93229/28.05.2019, să se identifice proprietarii spațiilor comerciale din 
incinta complexului comercial Nanterre. În acest sens, a fost înaintat serviciului Patrimoniu 
documentele prezentate de persoanele fizice și juridice care ocupă spațiile situate la adresa 
str. Nanterre, nr.90. 
 Din verificările efectuate şi conform extraselor de Carte Funciară pentru informare nr. 
cerere 8169/21.01.2019, nr. cerere 16975/29.01.2019, nr. 8175/21.01.2019 și nr. 
8171/2019, reiese că în incinta complexului comercial Nanterre, sunt proprietari privați care 
dețin în proprietate și teren, după cum urmează: 

- Trandafir Marian figurează conform contractului de vanzare cumpărare autentificat 
cu nr.8459/14.10.2005 cu 146,16 mp exclusivi şi 155,83mp indivizi cu primaria municipiului 
Craiova acestia din urmă fac parte din sup totală de 311,38mp. 

- Radu Eugen și Marioara figurează înscriși la OCPI Dolj cu 66mp. 
În total, suprafața de teren cu care figurează înscrise la OCPI Dolj, persoanele fizice sau 
juridice, însumează 523,mp. 

Având în vedere cele de mai sus este necesară diminuarea suprafeței de teren 
aferente bunului imobil – Teren aferent Complex Nanterre - de la 2749mp la 
2602,84mp( din care 155,83mp in indiviziune cu Trandafir Marian) care se regaseste în 
anexa nr.2 la prezentul raport. 
 

8) În inventarul domeniului privat figureaza la această dată Teren în suprafata de 
303mp situat pe str. N Titulescu nr.56E, identificat la pozitia 668 anexa 2A a HCL 522/2007. 
Analizând documentele puse la dispoziţie, măsuratorile efectuate şi a planul de 
amplasament si delimitare reiese că suprafața totală a terenului este de 461mp din care 
161,26mp reprezintă teren atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei cumpărată în 
baza Legii nr.112/1995 de Banu Constantin şi Lucreţia. Terenul curte în suprafată de 
303mp, este închiriat de către RAADPFL, conform contractului de închiriere nr. 2209/2021 
locatarului Banu Roberto. 

Este necesară majorarea suprafetei de teren situat în str. str. N. Titulescu 
nr.56E, de la 303mp la 464,26mp din acte şi 461mp din măsurători, având valoarea de  
384.117 lei care se regăseste în anexa nr.2  a prezentului raport. 

 
9)  Prin HCL nr. 18/2019 a fost aprobată preluarea de la SC Piete şi Târguri  a unor 

bunuri situate în piaţa Chiriac din municipiul Craiova identificate în anexa la această 



hotârâre.  La faţa locului în incinta pieţei Chiriac din str. Pieţei nr.2  au fost identificate  unele 
bunuri respectiv copertine boxe si copertine fixe, astfel cum sunt ele identificate pe planul 
întocmit, care nu se regăsesc la această dată în inventarul bunurilor apartinând domeniului 
privat. 

C1 copertină boxe în suprafaţă de 127mp cu valoare de 4733lei, C2 copertină simplă 
în suprafată de 50mp cu valoare de 2970 lei şi  C3 copertină boxe în suprafaţă de 240mp 
cu valoare de 6510 lei. 

Având în vedere cele prezentate este necesară introducerea în inventar a 
bunurilor mobile, enumerate mai sus, care se regasesc în anexa nr.1 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 din  Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr. 151418/2021,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, actualizarea inventarului domeniului 
privat  al municipiului Craiova prin: 

 
• 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 
clasificare 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 2.3.2.1  Autovehicul marca Lancia  numar de inmatriculare DJ084614, de culoare 
gri 2021 638 Dispozitia nr. 3923 din 11.05.2020

2 2.3.2.1 Autovehicul marca Chevrolet
 număr de înmatriculare DJ-14-DTX, serie 

caroserie KL1SF69TJ8B139775, de culoare 
galbena

2021 558 Dispozitia nr. 3941 din 12.05.2020 

3 2.3.2.1  Autovehicul marca Fiat 
 număr de înmatriculare DJ-91-SVF, serie 

caroserie ZFA19200000080448, de culoare 
vișinie

2021 635 Dispozitia nr. 3833 din 24.04.2020

4 2.3.2.1  Autovehicul marca 
Mercedes

 numar de înmatriculare DJ-06-KWZ, de 
culoare verde 2021 715 Dispozitia nr. 3834 din 24.04.2020

5 2.3.2.1  Autovehicul marca Daewoo număr de înmatriculare DJ-08-DKO, de 
culoare gri 2021 363 Dispozitia nr. 3835 din 24.04.2020

6 2.3.2.1  Autovehicul marca 
Volkswagen

 număr de înmatriculare DJ-11-LJW, de 
culoare alba 2021 733 Dispozitia nr. 3836 din 24.04.2020

7 2.3.2.1  Autovehivul marca Olcit  fara numar de înmatriculare, de culoare bleu 2021 418 Dispozitia nr. 3837 din 24.04.2020

Anexa   nr.1 la raportul nr.165774/2021



8 2.3.2.1 Autovehicul marca Opel
număr de înmatriculare AB-04690, serie 

caroserie WOLOJBF35W1064700, de culoare 
albastra

2021 558 Dispozitia nr. 3838 din 24.04.2020

9 2.3.2.1  Autovehicul marca Daewoo  
 numar de înmatriculare DJ-53-MCM, serie 

caroserie KLATF19Y1TD018262, de culoare 
albă

2021 518 Dispozitia nr. 3972 din 20.05.2020

10 2.3.2.1  Autovehicul marca Ford 
Escort

  număr de înmatriculare, TX-8954-XB, de 
culoare verde 2021 600 Dispoztia nr. 2760 din 12.02.2020 

11 2.3.2.1  Autovehicul marca Fiat 
Bravo

 număr de înmatriculare BH-7218-AA, de 
culoare gri 2021 573 Dispozitia nr. 2759 din 12.02.2020

12 2.3.2.1  Autovehicul marca Ford 
Escort

 număr de înmatriculare BH-3806-BM, de culoare 
albastra

2021 Dispozitia nr. 2758 din 12.02.2020

13 2.3.2.1  Autovehicul marca Daewoo 
Matiz, 

 număr de înmatriculare CJ-12-KFM, de culoare gri, 
serie caroserie UU6MF48414D048216

2021 363 Dispozitia nr. 5796 din 08.08.2021

14 2.3.2.1  Autovehicul marca Renault, fara număr de înmatriculare, de culoare gri, 
serie caroserie VF1B56SK512570334 2021 685 Dispozitia nr. 5814 din 09.08.2019

15 2.3.2.1  Autovehicul marca Renault,   număr de înmatriculare B-525-DON, de 
culoare gri 2021 505 Dispozitia nr. 4246 din 06.07.2020

16 2.3.2.1 Autovehicul marca Fiat 
Marea, 640 lei 130 euro

 număr de înmatriculare BH-3076-BP, de 
culoare neagra 2021 640 Dispozitia nr. 4630 din 26.08.2020 

17 2.3.2.1 Autovehicul marca Opel 
Astra, 603 lei 122 euro

  număr de înmatriculare M-0653-BM, de 
culoare gri 2021 603 Dispozitia nr. 4631 din 26.08.2020 

18 2.3.2.1
Autovehicul marca 

VOLKSWAGEN,520 lei 106 
euro 

  număr de înmatriculare BZ-06-AGC, de 
culoare alba, serie caroserie 

WVWZZZ6KZXR599835 
2021 520 Dispozitia nr. 4866 din 25.09.2020 

19 2.3.2.1  Autovehicul marca BMW,
 număr de înmatriculare BH-11-JKE, de 

culoare verde, serie caroserie 
WBACA71040FL28131 

2021 698 Dispozitia nr. 4036 din 04.06.2020

20 2.3.2.1  Autovehicul marca BMW,   număr de înmatriculare M-8910-BK, de 
culoare albastra 2021 698 Dispozitia nr. 4706 din 03.09.2020



21 2.3.2.1  Autovehicul marca Opel
, cu număr de înmatriculare DJ-06-DHK, de 

culoare violet, serie caroserie 
WOL000087N5020075 

2021 508 Dispozitia nr. 4833 din 22.09.2020

22 2.3.2.1 Autovehicul marca ROVER,
cu număr de înmatriculare TM-44-ALM, de 

culoare verde, serie caroserie 
SARRFMWBM2D654588

2021 723 Dispozitia nr. 4834 din 22.09.2020 

23 2.3.2.1 Autovehicul marca OPEL,  fara număr de înmatriculare, de culoare gri, serie 
caroserie WOL000073S6008736

2021 508 Dispozitia nr. 6004 din 09.09.2019 

24 2.3.2.1  Autovehicul marca 
CITROEN XANTIA,

 număr de înmatriculare BH-8307-BK, de culoare 
verde

2021 735 Dispozitia nr. 6242 din 01.10.2019

25 2.3.2.1  Autovehicul marca OPEL 
CORSA

 număr de înmatriculare BP-9012-BB, de culoare 
albastra 

2021 508 Dispozitia nr. 6243 din 01.10.2019

26 2.3.2.1  Autovehicul marca OPEL 
VECTRA

  număr de înmatriculare BP-9903-AK, de culoare 
gri 

2021 685 Dispozitia nr. 6244 din 01.10.2019

27 3.1.5. Maşina de spălat pardoseli 1 buc 2021 9300
Conform procesului verbal de recepţie 

nr. 146057/20.08.2021

28 3.1.5. Roboţi piscină 2 bucati 2021 60896,35
procesului verbal de recepţie nr. 

142234/13.08.2021 

29 3.1.5.  Aspirator mobil piscine 1 buc 2021 8712
conform procesului verbal de receptie 

nr.150212/2021 

30 1,5,12
C1 - copertină boxe Piaţa 

Chiriac
 127 mp 2021 4733

31 1,5,12
C2 - copertină simplă Piaţa 

Chiriac
50 mp 2021 2970

32 1,5,12
C3 - copertină boxe Piaţa 

Chiriac
240 mp 2021 6510



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 Birouri ateliere  nr de inventar 12008351 21391,19

2 Teren str. în str. Bucovăţ nr. 37 majorare de la 221mp la 350mp 2007 187376
HCL nr.522/2007 anexa 2A 

pozitia 541, teren aflat în 
administrarea RAADPFL

3 Teren  str. Vasile Conta nr.15 majorare de la 261mp la 
560,57mp 2007 463801 pozitia 796 anexa 2A a HCL 

522/2007

4 Teren aferent Complex Nanterre 
micsorare de la 2749mp la 

2602,84mp, din care 155,83mp in 
indiviziune

2015 1856036 HCL nr.195/2015

5 Teren str. N. Titulescu nr.56E
 majorare de la 303mp la 

464,26mp din acte şi 461mp din 
măsurători

2007 384.117 pozitia 668 anexa 2A a HCL 
522/2007

Anexa nr.2  la raportul nr. 165774/20.09.2021        



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 intrat în proprietatea 

privată )

1 Echipament citire radio  şi soft nr.inventar 211001267 2019 175833,6 HCL 21/2019

2 Motopompă apă murdară nr.inventar 21100033 2007 5040 HCL 522/2007

3 Pompă submersibilă şi valoare de 
lei  nr.inventar 21100050 2007 8748,4 HCL 522/2007 

4 Pompă submersibilă  nr.inventar 21100052 2007 8075,68 HCL 522/2007

5 Pompă submersibilă  nr.inventar 21100056 2007 3745,88 HCL 522/2007
6 Depozit sare C2 nr inventar 12008345 2019 10642,61 HCL 126/2019

7 Magazie C5 număr de inventar 12008347 2019 11520,64 HCL 126/2019

8 Sopron C9 număr de inventar  12008352 2019 7636,05 HCL 126/2019

Anexa nr.3  la raportul nr.165774/2021        
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