
 

 
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 
30.03.2017; 

Având în vedere raportul nr.35671/2017 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, Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 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, după cum urmează: 
     a) modificarea elementelor de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.1 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
      b) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face 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.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
         PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

              VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 
                    Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 35671/14.03.2017 
                              SE APROBĂ, 

                                                                                                                                Pt.  PRIMAR,       
                                                             Viceprimar, 

                                                                                                                                                                 Mihail Genoiu 

 

 

               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.   
 In perioada februarie/martie 2017 s-au inregistrat o serie de modificari in evidenta 
domeniului public pentru diferite bunuri pentru care nu se impune a fi efectuata inventarierea 
de catre comisia permanenta de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului 
Craiova dupa cum urmeaza: 
         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind modificarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa 2  reprezentând modificarea 
elementelor de  identificare şi a valoarii de inventar, bunul cu denumirea Zona verde George 
Enescu Peluze laterale + Peluza Centrală cu nr de inventar 42000134 şi valoarea de inventar 
12202604,56sup.totală de  7041mp cu valoarea de 12202604,56 lei ce  se diminuează cu 2mp 

teren af. alee acces balcon prop str George Enescu nr. 84, bl. 39 , sc.7 , ap. 2 la suprafaţa de 
7039mp cu valoarea de 12166138,41lei în urma verificărilor s-a constatat că valoarea reală este 
de 12199138,41lei ,iar pentru operarea tehnico – operativă este necesară modificarea valorii 
de inventar  conform anexei nr. 1 la prezentul raport 
          - Bunurile imobile (terenuri) au fost  identificate  la faţa locului de către personal de specialitate  
care a masurat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora,si anume:  
 -str.Garlesti se majoreaza cu suprafata de 1847 mp si valoare de inventar de 400758,03 lei 
astfel este necesară modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului 

Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1  la prezentul raport. 
        Prin adresa nr. 13524/01.02.2017 SC CAPRICORN SRL Craiova str. Brazda lui Novac , 
nr. 23 proprietar al   construcţiei „CAFE SELECT”, construcţie în suprafaţă de 323,07mp, 
situată în Craiova , Calea Bucureşti , bl. P2,   solicită aprobarea încheierii unui contract de 
constituire a unui drept de superficie asupra terenului în suprafaţă de 324mp situat în str. Calea 
Bucureşti , bl. P2, ce aparţine proprietăţii Municipiului Craiova . Prin  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 151/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova în anexa 1 poziţia 440 a fost inventariat  bunul cu denumirea „ Teren 
Calea Bucureşti aferent spaţiu comercial Cafe Select în suprafaţă de 324mp” cu valoarea de 
inventar de 239760lei. Deoarece construcţia situată pe acest teren este proprietate privată a  SC 
CAPRICORN SRL Craiova fiind în posesia acesteia din anul 2002 în baza Contractului de 
Vânzare Cumpărare nr. 2872 din 11 noiembrie 2002 se constată dreptul de folosinţă al  SC 
CAPRICORN SRL Craiova asupra terenului în suprafaţă de 323,07 mp aferent construcţiei 



„CAFE SELECT” Pentru intabularea în Cartea Funciară şi înscrierea dreptului de folosinţă 
(superficie) al terenului în suprafaţă de 324mp din măsurători ,  situat în str. Craiova , Calea 
Bucureşti , bl. P2, este necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului identificat sub denumirea „ Teren Calea Bucureşti aferent 
spaţiu comercial Cafe Select în suprafaţă de 324mp”,  având număr de inventar 42002206 şi 
valoarea 235732,03 lei conform anexei 2 la prezentul raport. 
     Prin adresa nr. 21558/2015 SC SOFTRONIC SRL Craiova str. Calea Severinului , nr. 40 
utilizator  cale ferata industrială neelectrificată , situată pe terenul proprietate publică a 
municipiului Craiova în suprafaţă de 2325mp inventariat  prin Hotărârea Consiliului Local nr.  
578/2014 , anexa 1 , poz. 19 „ Teren Str. Severinului F.N. (delimitat între SN CFR Craiova şi 
SC Mitliv Craiova )   solicită aprobarea încheierii unui contract de constituire a unui drept de 
superficie asupra terenului în suprafaţă de 2325mp .  Deoarece calea ferata industrială 
neelectrificată , situată pe terenul proprietate publică a municipiului Craiova în suprafaţă de 
2325mp este folosită de către SC SOFTRONIC SRL Craiova, producător de material rulant, 
pentru livrare produse şi asigurarea mentenanţei cât şi pentru intabularea în Cartea Funciară şi 
înscrierea dreptului de folosinţă (superficie) al terenului în suprafaţă de 2325mp din măsurători 
,  situat în str. Craiova , Str. Severinului F.N. (delimitat între SN CFR Craiova şi SC Mitliv 
Craiova )  este necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunului identificat sub denumirea „Teren Str. Severinului F.N. (delimitat între SN 
CFR Craiova şi SC Mitliv Craiova ) ,  având număr de inventar 42002690 şi valoarea 
919398,00 lei conform anexei 2 la prezentul raport. 

Prin adresa nr. 29472/02.03.2017 , Şcoala Gimnazială Ion Creangă cu sediul  în Craiova 
,  str Brestei nr. 234  administratorul construcţiei „ CĂMIN CULTURAL ROVINE ”, 
construcţie în suprafaţă construită de 132mp din acte şi 133mp din măsurători cadastrale , 
situată în Craiova , str. Rovine nr. 45B   solicită trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova  a construcţiei menţionate în vederea 
scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia. Această solicitare vine în contextul stării avansate 
de degradare a  acestuia.  Bunul cu denumirea Cămin Cultural Rovine şi valoare   de 
57879,15lei , aparţine inventarului domeniului public al municipiului Craiova conform 
Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 , anexa 2 , poz. 5604, şi transmis în administrarea Scolii nr.38 
Craiova actual  Şcoala Gimnazială Ion Creangă cu sediul  în Craiova ,  str Brestei nr. 234. 
Având în vedereprevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune ,casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale, aprobată prin Legea 
nr..246/2001 precun şi cele menţionate mai sus este necesară, trecerea din domeniul public al 
Municipiul Craiova în domeniul privat în vederea scoaterii din funcţiune, a bunului 
identificat sub denumirea „ CĂMIN CULTURAL ROVINE ”, -  Şcoala Gimnazială Ion 
Creangă  având număr de inventar 12005107 şi valoarea 57879,15 lei conform anexei 2 la 
prezentul raport.          

   Faţă de cele prezentate,  în conformitate  cu prevederile art. 554 – 556 ,art. 858 – 870  
din  Noul Cod Civil , a prevederilor art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare , a prevederilor HG 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, în temeiul  art. 36 alin 2, lit c  coroborat cu alin.5 lit.a 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 ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova  după cum urmează: 
       a) prin modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în Anexa nr.1  la 
prezentul raport 
        b) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului 
Craiova conform Anexei nr. 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 nr. 
522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniului privat al 
municipiului Craiova , cu modificarile şi completările ulterioare prin completare cu bunurile  
identificate în anexa nr. 2 la prezentul raport 
     3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare Hotărârarii 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 şi a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007. 
 

 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                      Vizat de legalitate,    
           Cristian Ionuţ Gâlea                                  Cons. Jur. Isabela Cruceru 
                                                                 
 

                                                   Întocmit, 



                            MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ŞI VALORII DE INVENTAR

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

  Nr. 

inventar

Valoare Inventar 

Iniţială
Diferenţe

Valoare Inventar 

Nouă 
ADMINISTRATOR

1

ZONA VERDE GEORGE ENESCU 
PELUZE LATERALE + PELUZA 
CENTRALA ÎN SUPRAFATA DE 
7039MP SE REGLEAZA VALOAREA 

DE INVENTAR DE LA 12166138,41 LA 

42000134 12166138,41 33000 12199138,41 RAADPFL

2

STR.GARLESTI-TEREN 464 IN 
SUPRAFATA DE 10830 MPSI VALOARE 
DE INVENTAR DE 2.349.869,77 SE 
MAJOREAZA CU SUPRAFATA DE 1847 
MP SI VALOARE DE INVENTAR DE 
400.758,03

42001590 2349869,77 1847 2750627,80 CLM

                                                                    ANEXA 1  LA  H.C.L. NR 
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Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

  Nr. 

inventar

Valoare 

Inventar  
administrator

1
CONSTRUCTIE FOST CAMIN CULTURAL ROVINE ÎN SUPRAFATA 
CONSTRUITĂ DE 132MP

12005107 57879,15
INVATAMANT 
SCOALA NR.38 

CERNELE

2
TEREN CALEA BUCURESTI AFERENT SPATIU COMERCIAL CAFE SELECT IN 
SUPRAFATA DE 324MP

42002206 235732,03 CLM

3
TEREN STR.SEVERINULUI F.N. DELIMITAT INTRE SN CFR CRAIOVA SI SC 
MITLIV CRAIOVA  IN SUPRAFATA DE 2325MP

42002690 919398 CLM

                      ANEXA nr.2 LA H.C.L. NR.

 Bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova care  trec în domeniul privat al municipiului 

Craiova 

1
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