
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT               
              

           HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 

Având în vedere raportul nr.90857/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

    În conformitate cu prevederile art. 554-556, art.858– 870 din Codul Civil, art.6 şi 
art.12 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.123 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, prin completare bunurile identificate în anexele nr.1 şi nr.2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, şi nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

      Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.90857/24.05.2016 

                         SE APROBĂ, 

                                                                                                                                   PRIMAR       

                                             LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              

       

 
 

 
 

               RAPORT 
 

 

 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  
H.C.L nr. 173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse 
în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 141/2008.   

Prin adresa nr. 67335/2016 Direcţia Juridică  , Asistenţă de  Specialitate şi Contencios 
Administrativ  s-a transmis Direcţiei Patrimoniu  în vederea punerii în executare a Deciziei 
Civile nr. 412/19 februarie 2016 a Tribunalului Dolj – Secţia I Civilă pronunţată în dosarul nr. 
11398/215/2013 , rămasă definitivă , prin care s-a constatat existenţa dreptului de proprietate al 
municipiului Craiova , dobandit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale , asupra 
construcţiei edificată în anul 1958 ( Casa de Cultură a Sindicatelor) cu regim de înălţime P+1E 
, situată în Craiova , str. Fraţii Buzeşti nr.23 , având suprafaţa construită de 671,60mp , 
suprafaţă desfăşurată de 1.343,20mp şi suprafaţa utilă de 852,81mp având  următoarele 
vecinătăţi:  N - prop. particulara ( fosta Curte de Conturi) , S – str. C.D.Fortunescu şi propr. 
Particulare , E – str. C.D.Fortunescu şi V – str. Fraţii Buzeşti ,  identificată  conform raportului 
de expertiză întocmit de expert  Pătru – Mic Adela . 

Valoarea imobilului a fost calculată în cadrul raportului de expertiză întocmit de expert  
Pătru – Mic Adela şi calculată la valoarea de circulaţie la valoarea  de 3.174.684,32lei. 

Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunulul identificat mai  sus conform anexei nr.1   la prezentul raport. 

Prin adresa nr. 70032/2016 Direcţia Servicii Publice – Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică  s-a transmis Direcţiei Patrimoniu în vederea 
înregistrării în inventarul domeniului public al municipiului şi emiterii unei hotărâri de consiliu 
privind darea în administrare către R.A.A.D.P.F.L. Craiova , Procesul verbal de recepţie nr. 
176821/25.11.2015 reprezentând obiectivul de investiţii Achiziţie cu montaj sistem de irigat cu 
aspersoare pop – up , cu valoarea declarată a investiţiei de 316200,95lei. 

Potrivit catalogului privind clarificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor 
fixe  aprobat prin H.G. nr. 2139/2004  în anexa nr.1 a Procesului verbal s-a stabilit încadrarea 
mijlocului fix „Sistem de irigat cu aspersoare pop - up ” în clasificaţii şi durata normală de 
funcţionare astfel: 

- Cod de clasificare : 2.24.2 
- Durata normală de funcţionare : 8ani   
Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

municipiului Craiova cu bunul identificat  mai sus  conform anexei nr.1   la prezentul raport. 



 În temeiul  HCL nr. 134/2013 , HCL nr. 601/2014, HCL  nr. 651/2014, bunurile cu 
destinaţia de locuinţe sociale,au fost trecute din domeniul privat în domeniul public  şi în 
consecinţă  pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare în evidenţa tehnico – operativă  este 
necesară completarea şi modificatea inventarului domeniului public cu bunurile cu destinaţia de 
locuinţe sociale, identificate în anexa nr. 1 la prezentul raport. 
      Prin Hotărârea nr. 492/17.12.2015.Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Amenajare parcare subterană în zona 
Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755, contract de finanţare nr.3593/20.12.2012, Axa prioritară 
1 ” Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli de crestere”, domeniul major de intervenţie 
1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea 
indicatorilor asumaţi precum şi  introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile pe anul 2016 .  
           Prin adresa nr.90631/20.05.2016 Directia Elaborare si Implementare Proiecte comunică 
Direcţiei Patrimoniu finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului  înaintând şi   
anexele privind situatia bunurilor rezultate din implementarea proiectului : ,,Amenajare parcare 
subterana in zona Teatrului National din  Craiova”. Programul de finantare a proiectului face 
parte din  Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbana”, subdomeniul „Poli de crestere”, categoria de 
operatiuni: reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban.   Obiectivul general al proiectului „Amenajare parcare subterana în zona 
Teatrului Naţional” l-a reprezentat : modernizarea si dezvoltarea infrastructurii urbane si 
imbunatatirea accesibilitatii locale si regionale, a mobilitatii populatiei metropolitane in 
vederea cresterii competitivitatii economice si dezvoltarii mediului de afaceri in cadrul Polului 
de Creştere Craiova. Obiective specifice: îmbunătăţirea infrastructurii publice prin: crearea a 
619 locuri de parcare, din care 586 pentru autoturisme si 33 pentru motociclete, încurajarea 
utilizării autovehiculelor electrice, pentru reducerea poluării datorate traficului rutier, prin 
instalarea de prize electrice pentru 240 de locuri de parcare şi dotarea parcării cu 2 
echipamente/borne de reîncărcare a acumulatoarelor autoturismelor care folosesc sursa de 
alimentare curentul electric cât şi promovarea eficientei energetice prin crearea unui sistem de 
iluminat sistematizat si eficient care sa modifice gradul de luminozitate in funcţie de 
intensitatea luminii din exterior, diminuând astfel costurile de energie. Rezultate proiectului : 
619 locuri de parcare din care:  586 locuri pentru autoturisme şi 33 locuri pentru motociclete     
: Număr niveluri : 2 subsoluri . Suprafaţa construită la nivelul solului = 200 m² . Suprafaţă 
desfăşurata = 17 332.8 m², după cum urmează :  subsol 1 = 6 889.5m² , subsol 2 = 10 443.3 m² 
. Suprafaţa utilă = 15 145 m², astfel:  subsol 1 = 5 960 m² , subsol 2 = 9 185 m². 
   Obiectivul de investiţii " Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional din 
Craiova"    este amplasat  în intravilanul municipiului Craiova, paralelă cu Calea Bucureşti şi 
strada Alexandru loan Cuza, în imediata vecinătate a Teatrului Naţional "Marin Sorescu", 
construcţie emblemetică din punct de vedere arhitectural. Este poziţionată pe un amplasament 

în suprafaţă totală de 12656.540m2   menit să pună în valoare întreaga geometrie volumetrică, 
care derivă dintr-un sistem de terase în trepte şi platforme care modelează relieful natural (cu o 
diferenţă de nivel de cca. 8 metri între strada A. I. Cuza şi Calea Bucureşti)   

Totodată Directia Elaborare si Implementare Proiecte inainteaza Procesul verbal de 
receptie la  terminarea lucrarilor nr.42728/14.03.2016 la obiectivul ,,Amenajare parcare 
subterana in zona Teatrului National din Craiova”precum şi anexa cuprinzând încadrarea 
bunurilor rezultate din implementarea proiectului pe grupe,subgrupe,claseşi subllase conform 
H.G.nr2139/2004 . 



Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunurile identificate  în anexa nr. 2   la prezentul raport. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  , art. 554 – 556 ,art. 858 – 870  din  Noul 
Cod Civil, cu prevederile art. 6, art. 12, din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile 
proprietate publică,  art. 36 alin 2 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

 

       1. Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova prin  completare cu bunurile identificate în Anexa  nr.1 şi 2  la prezentul raport 
     2  Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  

domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj , precum si al 

municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Dolj modificata si completata prin 

Hotărârea Guvernului nr.141/2008 , a Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr. 80/2006  . 
 
 
 

    Director executiv,                                                                             Întocmit,                                                       
          Cristian Ionuţ Gâlea                                                                  Insp.Cosmin Popescu                                         
 
 
 

                                               Vizat   de legalitate,  

                                         Cons.jur.   Isabela Cruceru 



1 
 

ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR. 
             
                                                                INTRĂRI BUNURI ÎN  DOMENIUL PUBLIC  
 
Nr. 
crt 

Denumire bun - locuinţă Sup 
- mp - 

Valoare 
- lei - 

Nr. Inventar 
domeniu 
privat 

cod  încadrare 
conf HG 

2139/2004 

Actul în baza căruia s-a făcut 
trecerea în domeniul public/ 

vecinatati ( N.E.S.V) 
ADMINIST RATOR 

1 
Str. Valter Mărăcineanu (fostă 
str George Enescu) nr.8 ,     
bl. G10 , sc.1,ap.5 

58.82 91746 11000531 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz. 1 CLM 

2 
Str. Col. Scarlat Demetriade ( 
fostă Brazda lui Novac) nr.5 , 
bl.I5 , sc.3, ap.11 

45.43 70860 11000551 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz.2 CLM 

3 
Str. Horia (fostă Calea 
Bucureşti) , nr.3, 
bl.a8,sc.3,ap.14 

45.73 71328 11000494 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz.3 CLM 

4 
Str. Dr. Victor Papilian ( fost 
cart. 1Mai) nr.3 , bl. A2 , sc.1 , 
ap. 14 

46.46 156416,34 11000956 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz.4 CLM 

5 
Str. A.I.Cuza nr.9, bl. 
156ap.sc.1,ap.19 

36.44 64769 11001121 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz.5 CLM 

6 
Str. Vântului nr.2A ,              
bl. 19,sc.1, ap.20 

36.52 89995,06 11000097 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 1, Poz.6 CLM 

7 
Str. Calea Bucureşti ,            
bl. E3,sc.2,ap.5 

43.82 97358 11000496 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 2, Poz.1 
R.A.A.D.P.F.L 

8 Str. Alexandru cel bun nr.73  35.12 32198 11000720 1.6.1.1. HCL 134/2013, Anexa 2, Poz.2 R.A.A.D.P.F.L 
9 Str. Rovinari , bl.d, sc.6,ap.19 27.51 42909 11000564 1.6.1.1. HCL 601/2014,  R.A.A.D.P.F.L 

10 
Str. Revoluţiei , nr.10,          
bl. 22 , sc.6 , ap 12 

30.96 48290 11000584 1.6.1.1. HCL 651/2014 
R.A.A.D.P.F.L 

11 

CASA DE CULTURA A 
SINDICATELOR  - REGIM DE 
ÎNALŢIME  P+1E , SUPRAFATA 
CONSTRUITĂ Sc = 671,60MP, 
SUPRAFATA DESFĂSURATA Sd= 
1343,20MP , SUPRAFAŢA UTILĂ 
Su= 852,81MP – STR. FRAŢII 
BUZEŞTI NR. 23  

671,6 
 

3174684,32 
 

 

1.6.2. 

N:PROP PRIV. ; E:STR. C.D. 

FORTUNESCU SI PROP PRIVATA ; S: 
STR. CD FORTUNESCU 
V:STR FRAŢII BUZESTI 

CLM 

12 
SISTEM DE IRIGAT CU 
ASPERSOARE POP-UP – STR. 
CALEA BUCURESTI  

316200,95 
 

2.24.2 
 

R.A.A.D.P.F.L 



Nr. 

crt.
Denumirea UM Cant

Pretul 

unitar 

lei/UM

Valoarea 

(exclusiv TVA)

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Incadrare cf. 

HG 2139/2004

Durata normala de 

functionare(ani)
administrator

1 Parcare subterană 40.201.368,52 49.849.696,97 1.3.1 40 CLM

2 Trotuar (Calea Bucuresti) 46.174,81 57.256,76 1.3.7.2 25 CLM

3 Alei pietonale 217.466,35 269.658,27 1.3.7.2 26 CLM

4 Retea apă canal 798.796,95 990.508,22 1.8.6 30 CLM

5 Retele telecomunicaŃii 45.015,36 55.819,05 1.3.2.1 20 CLM

6 Retele electrice 583.280,83 723268,23 1.7.1.3 16 CLM

7 SpaŃiu verde 395.103,62 489.928,49 CLM

8 Drum (acces carosabil) 293.671,81 364.153,04 1.3.7.2 25 CLM

PRESEDINTE DE SEDINTA,

                  ANEXA NR.2  LA HCL NR.

Bunuri  aparŃinând domeniului public rezultate din implementarea proiectului ,,Amenajare Parcare Subterană in Zona 

Teatrul National Craiova,,
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