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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 

28.10.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.179890/2021, raportul nr.183872/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.185401/2021 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 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, 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.179890/11.10.2021 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

Referat de aprobare al 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.183872/18.10.2021 
                    
                     

 
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.5/15.10.2021 al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului 
privat al Municipiului Craiova după cum urmează: 

1) Prin HCL nr. 199/2021a fost aprobată participarea Politiei Locale la 
programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024 și casarea a 5 
autoturisme aflate în administrarea Politiei Locale a Municipiului Craiova apartinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. Pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri s-a 
procedat la casarea autoturismelor, predarea către un colector autorizat sa desfașoare 
activități de colectare. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
168495/2021 Poliția Locală ne informează că în urma distrugerii celor 5 autoturisme casate 
a rezultat cantitatea totală de 4780kg deșeu fier, în valoare de 2107,98 lei, sumă ce a fost 
virată la bugetul local. 

 Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin anularea din 
inventar a bunurilor mobile, enumerate mai jos care se regasesc în anexa nr.3 la 
prezentul raport. 

-Fiat Punto, DJ-08-PCC, anul fabricației: 2002, numar de identificare: 
ZFA18800000432996, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 59 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 64 din Anexa la HCL nr. 402/2011; nr inventar 21300112 în inventar la 
poziția 78-1B- HCL406/2011. 

 
-Fiat Punto, DJ-08-CTX, anul fabricației: 2003, numar de identificare: 

ZFA18800000669201, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 72 din Anexa la HCL nr. 402/2011; nr inventar 21300111. În inventar la 
pozitia 78-1B-HCL406/2011 

 
-Fiat Punto, DJ-08-CTW, anul fabricației: 2004, numar de identificare: 

ZFA18800005308137, capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere motor: 63 KW, combustibil: 
motorină, pozitia 71 din Anexa la HCL nr. 402/2011; nr inventar 21300104.   În inventar la 
poziția 70-1B-HCL406/2011 

 
-Daewoo Cielo, DJ-25-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 

KLATF68Y1XD003497, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, combustibil: 



benzina, pozitia 62 din Anexa la HCL nr. 402/2011; nr inventar 21300103.  În inventar la 
pozitia 69-1B-HCL406/2011. 

 
 -Daewoo Cielo, DJ-27-PCC, anul fabricației 1999, numar de identificare: 

KLATF68Y1XD003504, capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere motor: 55 KW, combustibil: 
benzina, pozitia 63 din Anexa la HCL nr. 402/2011;nr inventar 21300102 în inventar la 
poziția 68-1B-HCL406/2011. 

 
2) În inventarul domeniului privat figurează la această dată teren în suprafață de 

553,95mp situat în str. Teleajenului nr.39 identificat la poziția  nr. 491 anexa A a HCL 
nr.378/2009, înscris în Cartea Funciară nr.202379 pentru suprafața de 554mp din acte și 
701mp din măsurători. Terenul a fost dezmembrat în două corpuri de proprietate astfel: 

 Corpul 1. de proprietate este compus din teren intravilan în suprafață de 432mp 
din acte și 547mp din masuratori situat în Craiova str. Teleajenului nr. 39A cu nr cadastral 
246612 și 

Corpul  2.   de proprietate compus din teren intravilan în suprafață de 122mp din 
acte și 154mp din măsurători situat în Craiova str. Teleajenului nr. 39A cu nr cadastral 
246613. 

 Conform Dispoziției nr.2027/2021 a Primarului Municipiului Craiova dată în baza 
Sentinței nr. 10581/24.10.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul 
nr.23859/215/2017 rămasă definitivă a fost întocmit contractul de vănzare cumpărare 
autentificat sub nr.2556/2021 între Municipiul Craiova în calitate de vânzător și cumpărătorii 
Vasile Mitică, Vasile Claudiu și Leoveanu Nicoleta pentru suprafața de teren de 122mp din 
acte și 154mp din măsurători situat în Craiova str. Teleajenului nr. 39A cu nr cadastral 
246613. 

 Având în vedere cele de mai sus este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin micșorarea 
suprafeţei de teren aferentă bunului imobil Teren str. Teleajenului nr.39 identificat la 
poziția  nr. 491 anexa A a HCL nr.378/2009, de la 553,95mp la 547mp  și valoare de 66552 
lei care reprezintă Corpul 1 de proprietate cu nr cadastral 246612, teren care va rămâne în 
administrarea RAADPFL, care se regăseste în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
3) Solomon Silvia solicită acordul pentru intabularea terenului aferent construcţiei 

casa locuinţă pe care o detine in Craiova str. General Magheru nr.106. În acest sens 
ataşază cererii cns nr. 9965/2004, certificat de atestare fiscală nr. 698045/2021, contract de                                                                                                   
vânzare cumpărare autentificat cu nr. 17929/1991 al construcţiei situată pe un teren in 
suprafaţă de 188mp proprietate de stat, plan de amplasament si delimitare din care reiese 
ca suprafaţa terenului situat în str. Gral. Magheru nr.106 fost 94 este de 202m, din care 
90mp aferenti construcţiei.  

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin completare cu 
teren General Magheru nr.106 în suprafata de 202m din care 90mp aferenti construcţiei  
şi valoare 343 400 lei, care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
4) Prin adresa nr.177665/2021Direcţia servicii Publice înaintează documentele 

privind receptia unui Generator de ceata caldă. Acest utilaj a fost receptionat conform 
procesului verbal nr.177262/2021  de catre comisia de recepţie care  a stabilit regimul 
juridic si durata de funcţionare a bunului in valoare de 24 393,81 lei. Acesta a fost 
achiziţionat în vederea concesionării către SC Salubritate Craiova SRL şi a fost întocmit un 
proces verbal de predare primire in custodie cu nr. 177265/2021. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin completare  cu 
bunul Generator de ceaţă caldă in valoare de 24 393,81 lei si concesionarea acestui bun 
care SC Salubritate. care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul raport. 



 
5) Prin adresa nr. 159100/2021 Proca Anişoara, comunică Primăriei Municipiului 

Craiova declarația notarială autentificată cu nr. 2040/2021 privind renunţarea la dreptul de 
proprietate asupra cotei de 1/1 din suprafaţa totală de 915mp teren intravilan situat în 
localitatea Cernele jud Dolj T35P32 identificat cu nr cadastral 246866 înscris în  Cartea 
Funciară nr. 246 a localităţii Craiova, având valoarea de 91500 lei. Conform declaraţiei 
renunţarea s-a făcut în condiţiile art. 562 alin (2) şi art. 889 Cod Civil şi ulterior a fost notată 
în extrasul de carte funciară.  

 Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin completare cu 
suprafaţa de 915mp teren intravilan situat în localitatea Cernele jud Dolj T35, P32, cu 
valoare de 91500 lei. care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
6)  Prin Decizia nr.231 din13.06.1991 emisă la Primăria Municipiului Craiova a  

fost dat în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor terenul în suprafată  de 4925mp 
Inspecturatului Şcolar Judeţean Dolj, pentru construirea obiectivelor: Casa Corpului 
Didactic, Administraţia Taberelor Şcolare şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.  Lucrarea a 
fost realizată partial conform procesului verbal de recepţie finală nr. 897/2011 realizându-se 
doar două construcţii respectiv Casa Corpului Didactic si Inspectoratul Scolar, terenul folosit 
în acest scop fiind mai mic decât cel menţionat în decizie şi nu se regăseste inscris in 
domeniul privat/public al municipiului. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Craiova cu nr.160240/2021 Inspectoratul Scolar 
Judeţean Dolj menţionează că doresc să înceapă reabilitarea clădirii pentru a elimina 
efectele distructive la nivelul fundaţiei si al subsolului în conformitate cu cerinţele ISU. Dolj. 
Pentru acest lucru este necesară înscrierea construcţiei şi a terenului în cartea funciară cu 
acordul proprietarului. Din planul de amplasament şi delimitare întocmit de personal 
specializat reiese suprafata de 2158mp din care 1097mp aferenti constructiei. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin completare cu 
teren str.Ion Maiorescu nr.6 în suprafata de 2158mp şi valoare 6 905.600lei, care se 
regaseste în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
7) În inventarul domeniului privat figureaza la această dată suprafata de teren de 

568,78 mp situată in strada 13 Septembrie nr. 4. Această suprafata de teren se află în 
administrarea RAADPFL care a încheiat mai multe contracte de inchiriere pentru suprafeţe 
de teren aferente imobilelor cumpărate în baza Lg 112/1995. 

Făsui Nedelea Mădălina şi Cioc Mioara, proprietare ale unor locuinţe au solicitat 
acordul primăriei in calitate de proprietar al terenului pentru a-şi inscrie în cartea funciară 
construcţiile. Din planul de amplasament si delimitare a imobilului întocmit de persoană 
autorizată reiese că suprafata măsurată a terenului situat în str. 13 septembrie nr.4 este de 
681mp, reprezentată atât de teren curte cât şi de teren aferent construcţiei locuinţe 
colective. 

În urma verificărilor efectuate de Direcția Juridică Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, s-a identificat ca 
fiind notificat terenul situat la adresa str. Pasu 7, nr.4 (actual 13 Septembrie nr.4). Astfel, s-a 
emis Dispoziția de Primar  nr. 972/2008 prin care s-a respins restituirea în natură a 
imobilului notificat. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin majorarea 
suprafeţei de teren situat în str. 13 Septembrie nr.4 identificat la poziția  nr. 507-2A- HCL 
522/2007, de la 568,78mp la 681mp  având valoarea de 563442 lei, care se regăseşte în 
anexa 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 din  Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr.179890/2021,  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 
clasifica

re
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 General Magheru nr.106 în suprafata de 202m din care 
90mp aferenti construcţiei  2021  343 400  

2 2.1.2.5.1 Generator de ceata caldă. procesului verbal 
nr.177262/2021  2021 24 393,81 factura nr.1035297/2021

3 Teren intravilan situat în localitatea 
Cernele jud Dolj T35, P32, 915mp 2021 91500 notarială autentificată cu nr. 

2040/2021 

4 teren str.Ion Maiorescu nr.6  2158mp 2021 6 905.600

Anexa   nr.1 la raportul nr.183872/2021





Modificarea unor pozitii din inventarul 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. Teleajenului nr.39 se modifica suprafata de la 
553,95mp la 547mp 2009 66552 poziția  nr. 491 anexa A a HCL 

nr.378/2009

2 Teren situat în str. 13 Septembrie nr.4  se modifică suprafata  de la 
568,78mp la 681mp  2007  563 442 poziția  nr. 507-2A- HCL 

522/2007

Anexa nr.2  la raportul nr. 183872/2021



Anularea unor poziţii din 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 Fiat Punto

DJ-08-PCC, anul fabricației: 2002, numar 
de identificare: ZFA18800000432996, 
capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere 

motor: 59 KW

pozitia 64 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300112 

69914,63 nr inventar 21300112 în inventar 
la poziția 78-1B- HCL406/2011.

2 2.3.2.1 Fiat Punto

DJ-08-CTX, anul fabricației: 2003, numar 
de identificare: ZFA18800000669201, 
capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere 

motor: 63 KW

pozitia 72 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300111

70360,85 În inventar la pozitia 78-1B-
HCL406/2011

3 2.3.2.1 Fiat Punto

DJ-08-CTW, anul fabricației: 2004, numar 
de identificare: ZFA18800005308137, 
capacitate cilindrică: 1910 cm³, putere 

motor: 63 KW

pozitia 71 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300104

10240,15 În inventar la poziția 70-1B-
HCL406/2011

Anexa nr.3  la raportul nr.183872/2021   



4 2.3.2.1 Daewoo Cielo

DJ-25-PCC, anul fabricației 1999, numar 
de identificare: KLATF68Y1XD003497, 
capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere 

motor: 55 KW

pozitia 62 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011; 
nr inventar 
21300103

5890,48 În inventar la pozitia 69-1B-
HCL406/2011.

5 2.3.2.1 Daewoo Cielo

anul fabricației 1999, numar de 
identificare: KLATF68Y1XD003504, 

capacitate cilindrică: 1498 cm³, putere 
motor: 55 KW, 

pozitia 63 
din Anexa 
la HCL nr. 
402/2011;
nr inventar 
21300102 

5890,48 în inventar la poziția 68-1B-
HCL406/2011.
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