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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

PROIECT  
  

      HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013. 

Având în vedere raportul nr.78691/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova;      

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Legii nr. 18/1991, 
republicată, a fondului funciar, modificată şi completată şi Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, 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 alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 

a) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.78691/23.05.2013 

 
 
       SE APROBĂ,                                                                              

                   PRIMAR   
                                      Lia-Olguţa Vasilescu 
 
    
 
                                                             RAPORT 
 
 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 s-a aprobat  

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. Ulterior 
această hotărâre a fost modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local Craiova 
nr. 223/2008, nr. 55/2008,  nr. 180/2008, nr. 323/2008, nr. 183/2009, nr. 347/2009, nr. 
378/2009, nr. 440/2009,  nr. 480/2009,  nr. 524/2009, nr. 525/2009, nr. 35/2010, nr. 
43/2010 nr. 44/2010, nr. 78/2010, nr. 84 /2010, nr. 140/2010, nr. 168/2010, nr. 196/2010, 
nr. 226/2010, nr. 278/2010, nr. 319/2010, nr. 373/2010, nr. 417/2010, nr. 455/2010, nr. 
13/2011, nr. 97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011,  nr. 218/2011,  nr. 267/2011, nr. 
270/2011, nr. 277/2011, nr. 311/2011, nr. 338/2011,  nr. 406/2011, nr. 483/2011, nr. 
23/2012, nr. 99/2012, nr. 121/2012, nr. 66/2012, nr. 114/2012,  nr. 121/2012, nr. 
150/2012,  nr. 210/2012, nr. 273/2012,  HCL nr.88/2013, nr.147/2013, nr.134/2013, 
nr.199/2013. 

 Operaţiunile de inventariere au avut în vedere prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

În perioada martie 2013 – mai 2013 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării, ieşiri precum şi modificării elementelor de 
identificare a unor bunuri mobile şi imobile după cum urmează : 

 
      1) - Comisia permanentă de inventariere a identificat diferenţe de suprafeţe de 

terenuri pentru unele bunuri care figurează în evidenţa domeniului privat şi a stabilit 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 
78581/23.05.2013         astfel că este necesară modificarea elementelor de identificare 
(suprafaţă şi valoare) ale bunurilor din domeniul privat conform anexei nr.1 la 
prezentul raport. 

- Prin adresa nr. 70329/08.05.2013 domnul Cocarla Marian cu domiciliul în Craiova, 
str. Caracal, nr.6 a solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele 
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proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenul situat în Craiova, str. Caracal, 
nr. 6. În baza Planului de Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana 
fizică autorizată la adresa menţionată, este identificat terenul în  suprafaţă de 404 mp, 
astfel că este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului 
identificat la poziţia 571 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în 
administrarea RAADPFL prin HCL nr.282/2008 la poziţia nr.446A, conform anexei nr 1 
la prezentul raport. 

 
- Prin adresa nr. 42391/14.03.2013 doamna Nistru Ana a solicitat acordul pentru 

întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având 
ca obiect terenul situat în Craiova, str. Mihai Eminescu nr.20A. În baza Planului de 
Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa 
menţionată, este identificat terenul în  suprafaţă de 739 mp, astfel că este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poz. 640 anexa 
nr.2 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL prin HCL 
nr.282/2008 la poziţia nr.512A,conform anexei nr.  1 la prezentul raport. 

 
- Prin adresa nr. 46083/20.03.2013 doamna Panduru Steluţa cu domiciliul în Piteşti, 

str. Nicolae Bălcescu nr. 22, a solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei cadastrale 
pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenul situat în Craiova, 
str. Brestei nr.72 actual nr.74B În baza Planului de Amplasament şi Delimitare a 
Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa menţionată, este identificat 
terenul în  suprafaţă de 666,66 mp, astfel că este necesară modificarea suprafeţei, a 
valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 537 anexa nr.2 secţiunea A din HCL 
nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL prin HCL nr.282/2008 la poziţia nr.414A 
conform anexei nr.  1  la prezentul raport. 

 
- Prin adresa nr. 47143/21.03.2013 domnul Curte Ionel cu domiciliul în Craiova, str. 

Nicolae Romanescu nr. 56A, a solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei 
cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenul situat în 
Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 56A În baza Planului de Amplasament şi Delimitare a 
Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa menţionată, este identificat 
terenul în  suprafaţă de 658 mp, astfel că este necesară modificarea suprafeţei, a valorii 
de inventar a terenului identificat la poziţia 556 anexa nr.2 secţiunea A din HCL 
nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL prin HCL nr.282/2008 la poziţia nr.433A 
conform anexei nr.  1  la prezentul raport. 

 
- Prin adresa nr. 51932/29.03.2013 domnul Durău Vastică cu domiciliul în Craiova, 

str. Aleea II Roznov nr.10, a solicitat închirierea terenului aferent acestui imobil. În baza 
Ordinului Prefectului nr.234/01,11,1995, numitul este proprietar pe terenul în  suprafaţă de 
158,30 mp, astfel că este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a 
terenului identificat la poziţia 148 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în 
administrarea Consiliului Local, conform anexei nr.  1  la prezentul raport.    
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2)- Prin adresa nr.56548/2013 emisă de Compania de Apă Oltenia ni se comunică 

faptul că bunurile ,,Împrejmuiri front I,II,II,IV,V” Breasta au fost parţial casate în anul 
2004 şi total în anul 2006, conform Procesului –Verbal de casare nr.1/dec.2006. Aceste 
bunuri au fost amplasate pe Terenul de Aducţiune Breasta, teren aflat în administrarea C. 
Apă Oltenia până in luna iulie 2012.  Astfel, este necesară anularea acestor poziţii 
conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 
art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate 
publică,  art. 36 alin 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 

- modificarea elementelor de identificare (suprafeţe şi valorii de inventar) a 
bunurilor prezentate în anexa nr. 1  

- anularea unor poziţii conform anexei nr.2 
 

 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                             

   Adriana Cîmpeanu                                                            
 
 
                             ÎNTOCMIT, 
                                              Exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 
 
                                           Vizat de legalitate   

                              cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 78581/23.05.2013    
                                                                                                             Se aprobă, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                             Lia-Olguta Vasilescu 
 
 
 
 
                                                                                                                      Avizat 
                                                                                                               Director executiv 
                                                                                                    DirecţiaEconomico-Financiară 
                                                                                                                 Nicolae Pascu 
 
 
 
                                                                                                                  Avizat 
                                                                                                        Director executiv 
                                                                                        Direcţia Juridică, Asistenta de Specialitate            
                                                                                                                      si Contencios Administrativ 
                                                                                                      Ovidiu Mischianu 
 
 

        
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi  
 
Subsemnatii: Tudor Florentin – Preşedinte,  Mitroescu Simona - membru ,  Ionuţ 

Gâlea– membru,  Dumitru Iliescu – membru, Stelian Marta – membru, Pătru Iulian  – 
membru, Constantin Vîrfănescu– membru, Ileana Stefanescu – membru, Ghiţă Raluca 
Sorina – membru şi Maria Luiza Diţoiu – secretar, în calitate de membrii ai comisiei de 
inventariere permanentă numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr.2234/2013, am procedat la identificarea şi inventarierea bunurilor în perioada 
01.02.2013 - 20.03.2013, care prin natura, uzul sau interesul bunurilor, aparţin domeniului 
privat sau public al municipiului Craiova,  

Terenurile au fost inventariate având în vedere  schiţe cu dimensiuni şi vecinătăţi 
întocmite de persoane autorizate pentru întocmirea documentaţiei cadastrale, precum şi 
inscrisuri anexate listelor de inventariere. Inventarul cu bunurile identificate ca aparţinând 
domeniul privat al municipiului Craiova este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea 
municipiului Craiova şi care nu fac parte din domeniul public. 

S-au introdus in domeniul privat al mun Craiova, urmatoarele bunuri: 

- teren str.Caracal nr.6-112mp-Lg 112 (suprafata identificata de 404 mp raporatata la suprafata 
inregistrata in inventar de 112 mp).  

- teren str. ALEEAII ROZNOV NR.10 diferenta în minus de suprafaţă de 139,30 mp (suprafata identificata 
de 273,7 mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 413 mp).  

 



 

- teren str. Mihai eminescu nr.22 (actual nr.20A)  diferenta de suprafaţă de 614 mp (suprafata identificata 
de 739 mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 125 mp).  

-Teren str. Brestei nr.72( actual nr.74) diferenţă de suprafaţă de 581,66(suprafata identificata de 666,66 
mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 85 mp). 

- teren str.Calea Dunării nr.50(actual N Romanescu nr.56A) diferenţă de suprafaţă de 118,30(suprafata 
identificata de 658 mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 539,7 mp). 

Valorile de inventar  ale acestor bunuri au fost stabilite de către membrul comisiei de inventariere, 
doamna Ileana Stefănescu ce are competenţe în expertizarea bunurilor imobile. 

Temeiul juridic al bunurilor introduse în inventar îl constituie Ordinul Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,  
art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar  nr. 18/1998  republicată cu modificările şi 
completarile ulterioare şi Codul Civil. 
 La prezentul Proces verbal, anexăm listele de inventariere. 
 
 Prezentul proces verbal a fost incheiat în două exemplare. 
         Comisia de inventariere, prin aplicarea semnăturilor certifică veridicitatea 
conţinutului listelor de inventariere: 
 
           - Tudor Florentin -Preşedinte ___________________ 

           -  Mitroescu Simona - membru ___________________ 

           -  Ionuţ Gâlea – membru ______________________ 

           -  Dumitru Iliescu - membru ____________________ 

             -   Constantin Vîrfănescu - membru ________________ 

           -  Stelian Marta- membru _______________________ 

           -  Pătru Iulian – membru ________________________ 

           -  Ileana Stefanescu – membru ____________________ 

           -  Giţă Raluca Sorina – membru ___________________ 

           -  Maria Luiza Diţoiu - secretar ________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 





























Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus plus minus
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

TEREN STR.CARACAL 
NR.6-112MP - LG. 112-se 
modifica la 404 mp

41000179 mp 404 112 292 86.331 311484

2
TEREN ALEEA II ROZNOV NR.10- SE 
MODIFICA SUPRAFAŢA 41000042 mp 273,7 413 139,30 40.169 26620

3

TEREN STR. M EMINESCU 
NR.22(ACTUAL NR.20A) DIFERENŢĂ 
SUPRAFAŢĂ 614MP,SE MAJOREAZĂ 
DE LA 125MP LA 739MP

N-PROPR PART,S PROPR 
PART,V- ALEE ACCES,E-
PROPR PART

41000215 mp 739 125 614 96351 569627

4

TEREN STR.BRESTEI NR.72(ACTUAL 
NR.74) DIFERENŢĂ SUPRAFAŢĂ 
581,66MP, SE MAJOREAZĂ DE LA 
85MP LA 666,66MP

N-PROPR PART, S-
STR.BRESTEI, V- PROPR 
PART, E- PROPR PART

41000361 mp 666,66 85 581,66 65519 513823,12

5

TEREN CALEA 
DUNĂRIINR.50(ACTUAL N. 
ROMANESCUNR.56A)DIFERENŢĂ 
SUPRAFAŢĂ, SE MAJOREAZĂ DE LA 
539,7MP LA 658MP

N-DOM PUBLIC,S- PROPR 
PART, V STR. DR IONESCU 
SISESTI V- PROR PART.

41000176 mp 658 539,7 118,30 269181 328184,35

5

Tudor Florentin Simona Mitroescu Ionuţ Gâlea Dumitru 
Iliescu

Stelian 
Marta

Pătru Iulian Constantin 
Vărfanescu

Ileana 
Stefanescu

Ghiţă Raluca 
Sorina

Maria Luiza 
Diţoiu

Codul sau nr de 
inventar UM

CANTITATI

Unitatea PM Craiova
LISTA DE INVENTARIERE                                                                                                                                                                  

GESTIUNEA - Domeniul Privat
Magazia LOC DE DEPOZITARE - CLM SAU RAADPFL

pret unitar
VALOARE CONTABILA

valoare de 
inventarStocuri Diferente

valoarea
diferente

Nr. 
Crt.



MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE Anexa nr.1

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi

ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

nr
.in

v

Suprafaţă Valoare 
Inv.

Administra
tor

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi

ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

1
TEREN STR.MIHAI EMINESCU NR. 22 ( ACTUAL NR. 
20A), DIFERENŢĂ SUPRAFAŢĂ 614MP , SE 
MAJOREAZĂ DE LA 125 MP  LA 739MP

640 2A-522/2007 41000215 739mp 569,627.00 RAADPFL 512 A-282/2008

2
TEREN STR. BRESTEI NR.72 (ACTUAL NR. 74), 
DIFERENŢĂ SUPRAFAŢĂ 581,66MP , SE 
MAJOREAZĂ DE LA 85 MP  LA 666,66MP

537 2A-522/2007 41000361 666,66mp 513,823.00 RAADPFL 414 414-A-
282/2008

3
TEREN STR. CALEA DUNĂRII NR. 50 ,( ACTUAL 
NICOLAE ROMANESCU NR. 56A), DIFERENŢĂ 
SUPRAFAŢĂ 118,3MP , SE MAJOREAZĂ DE LA 
539,7 MP  LA 658MP

556 2A-522/2007 41000176 658mp 328,184.35 RAADPFL 433 433-A-
282/2008

4
TEREN STR.CARACAL NR.6-112MP - LG. 
112- diferenţă suprafaţă 292mp, se majorează 
de la 112mp la 292 mp

571 2A-522/2007 41000179 404mp 311,484.00 RAADPFL 446 A-282/2008

5 TEREN CULTIVAT AL.II ROZNOV NR.10 - 
SUP. 413 MP. se micşorează la 273,7 mp

148-
124

1A-
522/2007; 

3A-35/2010
41000042 273,7 26.620,00 Consiliu Local



ANEXA-NR.2 
                                                                              IEŞIRI BUNURI

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
cţ

/p
oz

/ 
A

ne
xa

/ 
N

R
. 

H
C

L

N
r.

in
v.

Val.
Administra

tor
Secţ/poz/ 

Anexa/ NR. HCL

1 ÎMPREJMUIRE  FRONT  I 2570ML 1358 32-3A-522/2007 11000165 577,59
Compania de 
Apa Oltenia 

SA
32-A-281/2008

2 ÎMPREJMUIRE  FRONT  II 5200ML 1359 33-3A-522/2007 11000166 873,29
Compania de 
Apa Oltenia 

SA
33-A-281/2008

3 ÎMPREJMUIRE  FRONT III 1570ML 1360 34-3A-522/2007 11000167 327,61
Compania de 
Apa Oltenia 

SA
34-A-281/2008

4 ÎMPREJMUIRE  FRONT IV 4200ML 1361 35-3A-522/2007 11000168 704,71
Compania de 
Apa Oltenia 

SA
35-A-281/281

5 ÎMPREJMUIRE  FRONT V 4700ML 1362 36-3A-522/2007 11000169 532,86
Compania de 
Apa Oltenia 

SA
36-A-281/2008

Elemente de identificare (Nord; 
Sud; Vest; Est)
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