
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013; 

Având în vedere raportul nr.93521/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului VII-Cartea Funciară, 
Cap.III din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil; 

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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, 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 şi valorile de inventar ale bunurilor 

prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Craiova a 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în 
anexa nr.1, poziţiile 1-17. 

               Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2012, anexa nr.2 referitoare la 
darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unor bunuri 
din domeniul public al municipiului Craiova şi nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

                Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 



 

Lia - Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.93521/19.06.2013                                                                                                                       

                   SE APROBĂ, 
 
                                                                                           PRIMAR                            

                     LiaOlguţaVasilescu                                                                                                                 
       

 
 

                               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 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
129759/05.10.2012, Regia Autonomă de Transport Craiova a solicitat introducerea în 
domeniul public al Municipiului Craiova şi darea în administrare a unor staţii de 
îmbarcare-debarcare călători , justificând faptul că prin adoptarea acestei măsuri se va 
proceda la amenajarea şi exploatarea staţiilor de călători în vederea asigurării 
condiţiilor optime de aşteptare, informare, îmbarcare şi debarcare.  

 Drept urmare, prin Hotărârea nr. 209/2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova 
a aprobat modificarea inventarului domeniului public al municipiului Craiova prin 
completarea cu bunurile prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Având în vedere dispoziţiile art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “(1) Consiliile locale şi 
consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome 
şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate , bunurile au fost date  
în administrare către Regia Autonomă de Transport Craiova, potrivit anexei nr.2 la  
Hotărârea nr. 209/2012. 

 După data adoptării Hotărârii menţionate mai sus, Direcţia Patrimoniu  a  
identificat alte locaţii, a verificat staţiile existente, a efectuat măsurători, a întocmit 
schiţe şi a stabilit valorile de inventar pentru staţiile de autobuz, rezultând situaţia 
centralizată prezentată în Anexă după cum urmează: 

 -17 locaţii noi reprezentând staţii de autobuz din municipiul Craiova trebuie sa fie 
introduse în domeniul public al municipiului Craiova şi date în administrarea R.A.T 
Craiova.Drept urmare se propune modificarea inventarului domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin  Hotărârea nr. 147/1999 prin completare cu bunurile 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport. 

    -106 locaţii prevăzute în HCL 209/2012 au elemente de identificare modificate ca 
urmare a diminuării respectiv majorării suprafeţelor astfel că, este necesară modificarea 



 

elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la HCL 209/2012, 
conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 

       -pentru 29 locaţii  prevăzute în HCL nr.209/2012 au fost stabilite valori de inventar 
drept pentru care se impune modificarea conform anexei nr.2. 

  Ţinând cont de  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
129759/05.10.2012 prin care Regia Autonomă de Transport Craiova a solicitat 
introducerea în domeniul public al Municipiului Craiova şi darea în administrare a unor 
staţii de îmbarcare-debarcare călători, adresă ce a stat la baza adoptării  HCL 
nr.209/2012, potrivit prevederilor  art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se impune darea în 
administrare către Regia Autonomă de Transport Craiova a bunurilor prevazute in 
anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la prezentul raport. 

  Prin adresa nr. 11149/2012 , S.C. Compania de Apă Oltenia S.A  a precizat 
faptul că are în derulare Proiectul -Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Dolj. O condiţie de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectului o reprezintă regimul juridic al terenurilor pe care se vor realiza investiţiile, 
care trebuie să fie domeniul public, drept pentru care prin HCL nr. 146/2013 au fost 
incluse în domeniul public al municipiului Craiova bunurile prezentate în anexa ataşată 
la adresa nr. 11149/2012. Ulterior adoptării hotărârii, o situaţie similară  a fost 
înregistrată la solicitarea unui grup de proprietari a imobilelor din strada Gîrleşti nr.112 
A, nr. 102 B, nr.102 A,B, nr.19, nr.23, nr.25. În raport de această solicitare a fost 
identificat bunul “alee acces” (între str.Gîrleşti şi aleea 2 Gîrleşti) cu o suprafaţă de 
2450 mp. conform schiţei anexate ce se constituie anexa nr. 1 la prezentul raport. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlului VII-
Cartea Funciară, Cap. III din Legea 71/2011, de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 
a Codului Civil şi cu prevederile  art.36, alin.2, lit.c,  coroborat cu alin.5, lit. a  din Legea 
nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
aprobat prin H.G 141/2008 după cum urmează: 
1) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1  la prezentul raport;  
2) modificarea elementelor de identificare şi a valorilor  de inventar ale  bunurilor 
prevăzute în anexa nr.2 la prezentul raport; 
3) darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Craiova a bunurilor 
prevăzute de la poziţia 1 până la poziţia 17 din anexa nr. 1  la prezentul raport; 
4) modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.209/2012, referitoare la darea în 
administrare către R.A.T  a unor bunuri prin completare cu bunurile prevăzute în anexa 
nr.2 la prezentul raport; 
5) modificarea în mod corespunzător a H.C.L 147/1999 referitoare la însuşirea bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova; 
6)   Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea 
procedurilor legale,  prin intermediul Consiliului Judetean Dolj pentru 
modificarea corespunzătoare a H.G nr.141/2008. 

 
          DIRECTOR EXECUTIV,            Întocmit, 
              Adriana Cîmpeanu               Insp.Diţoiu Maria-Luiza 
 
             Vizat de legalitate, 



 

            Cons.jr.Ionuţ Gâlea 
 



 
     ANEXA NR.1 
        BUNURI CU CARE SE COMPLETEAZĂ INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire bun  Suprafaţa 
măsurată 

inventariată  (mp) 

Valoare (lei) 

1 Teren staţie str. Buzeşti – zona BANCPOST 42 33.300 
2 Teren staţei Calea Severinului – benzinărie 

MOL 
34 16.320 

3 Teren staţie b-dul Carol I – staţie Rond 53 39.220 
4 Teren staţie b-dul Tineretului – staţie Poşta 

Craioviţa Nouă  
78 37.440 

5 Teren staţie Calea Severinului – zona 
Fântâna Obedeanu 

75 36.000 

6 Teren staţie str. Tache Ionescu – zona Troaca 
(la Fântână) 

30 1.800 

7 Teren staţie str. Tache Ionescu – zona Troaca 
(la Fântână) 

30 1.800 

8 Teren staţie Calea Severinului – zona 
Practiker 

30 14.400 

9 Teren staţie b-dul Ştirbei Vodă – zona 
Drumul Fabricii  

91 10.010 

10 Teren staţie b-dul Ştirbei Vodă – zona 
Aprozar  

60 6.600 

11 Teren staţie Calea Bucureşti – zonă Piaţa 
Centrală 

80 59.200 

12 Teren staţie Calea Bucureşti – zona Rotonda 37 27.380 
13 Teren staţie b-dul Gheorghe Ghiţu – zona 

Piaţa Chiriac 
75 55.500 

14 Teren staţie str. Toamnei – zona Bariera 
Vîlcii (retur) 

53 5.830 

15 Teren staţie str. Toamnei – zona Bariera 
Vîlcii (Şcoala) 

53 5.830 
 
 
 

16 Teren staţie str. Toamnei – zona Bariera 
Vîlcii 

53 5.830 

17 Teren staţie str. Toamnei – 
 zona Bariera Vîlcii (la str.Teilor) 

53 5.830 

18 Alee acces(între str.Gîrleşti şi aleea 2 
Gîrleşti) 

2450 269.500 

 



 
      ANEXA NR.2 
           BUNURI LA CARE SE MODIFICĂ ELEMENTE DE IDENTIFICARE 
ŞI VALOAREA DE INVENTAR  
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire bun/explicaţie Supraf. (mp) 
staţiedin 

HCL 
209/2012 mp 

Elem.ident.(su
praf mp) 

ce se modifică 
prin 

micşorare(-) 
sau maj.(+) 

Suprafaţa 
măsurată 

inventariată  
(mp) 

Valoare 
(lei) 

1 Teren staţie str. Dezrobirii – 
bloc G8 (161) 

se micşorează.sup.cu 28 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.34.560 lei 

100 -28 72 34.560 

2 Teren staţie str. Toamnei – 
zona Şcoală (241) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

3 Teren staţie Calea Unirii – 
Parc (152) 

se micşorează.sup.cu 139 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.47.040 lei 

237 -139 98 47.040 

4 Teren staţie str. Macedonski – 
zona Carp (40) 

se micşorează.sup.cu 53 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.34.780 lei 

100 -53 47 34.780 

5 Teren staţie Calea Unirii – 
Zorile (237) 

se micşorează.sup.cu 90 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.61.420 lei 

173 -90 83 61.420 

6 Teren staţie calea Bucureşti – 
zonă Teatru naţional(224) 

se micşorează.sup.cu 100 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.74.000 lei 

200 -100 100 74.000 

7 Teren staţie N. Romanescu – 
cap linie traseu 
Romaneşti(155) 

se micşorează.sup.cu 116 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.9.240 lei 

200 -116 84 9.240 

8 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Făcăi (85) 

51 - 51 5.610 



se înregistrează val.inv.5.610 
lei 

9 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Făcăi (86) 
se înregistrează val.inv.5.610 

lei 

51 - 51 5.610 

10 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona UM Făcăi 

(228) 
se înregistrează val.inv.5.610 

lei 

51 - 51 5.610 

11 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona UM Făcăi 

(229) 
se înregistrează val.inv.5.610 

lei 

51 - 51 5.610 

12 Teren staţie N. Romanescu – 
zona Potelu (254) 

se micşorează.sup.cu 150 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.5.500 lei 

200 -150 50 5.500 

13 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona bloc 83 (31)se 

micşorează.sup.cu 70 mp şi se 
înregistrează val.inv.41.760 

lei 

157 -70 87 41.760 
 
 
 

14 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona Unitatea Militară (231) 

se micşorează.sup.cu 73 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.46.080 lei 

163 -73 96 46.080 
 
 

15 Teren staţie str. Amaradia – 
zona Liceul Energetic (129) 

se micşorează.sup.cu 79 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.22.080 lei 

125 -79 46 22.080 

16 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona Unitatea Militară (230) 

se micşorează.sup.cu 68 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.35.520 lei 

142 -68 74 35.520 

17 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– staţie Primăverii (173) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 
 
 
 
 
 
 



18 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– staţie Primăverii (174) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

19 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona Rozelor (181) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

20 Teren staţie str. Toamnei – 
zona Şcoală (240) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

21 Teren staţie Prelungirea 
Teilor – zona Dezbenzinare 2 

(77) 
se micşorează.sup.cu 47 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.300 

lei 

77 -47 30 3.300 

22 Teren staţie Prelungirea 
Teilor – zona Dezbenzinare 2 

(78) 
se micşorează.sup.cu 23 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.300 

lei 

53 -23 30 3.300 

23 Teren staţie Prelungirea 
Teilor – zona Petrom Service 

(156) 
se micşorează.sup.cu 23 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.300 

lei 

53 -23 30 3.300 

24 Teren staţie str. Toamnei – 
zona magazin (141) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

25 Teren staţie str. Toamnei – 
zona magazin (140) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

26 Teren staţie str. Sfinţii 
Apostoli – zona Horia (112) 

se înregistrează 
val.inv.39.220 lei 

53 - 53 39.220 

27 Teren staţie str. Sfinţii 
Apostoli – zona Anul 1848 

(238) 
se înregistrează 

val.inv.39.220 lei 

53 - 53 39.220 

28 Teren staţie str. Împăratul 100 -25 75 55.500 



Traian – zona Siloz (196) 
se micşorează.sup.cu 25 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.55.500 lei 

29 Teren staţie str. Henri Coandă 
– zona bloc 57 Valea Roşie 

(30) 
 se înregistrează 

val.inv.25.440 lei 

53 - 53 25.440 

30 Teren staţie str. Împăratul 
Traian – zona Ulmului (225) 

se înregistrează 
val.inv.39.220 lei 

53 - 53 39.220 

31 Teren staţie str. Împăratul 
Traian – zona Anul 1848 

(220) 
se micşorează.sup.cu 13 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.29.600 lei 

53 -13 40 29.600 

32 Teren staţie str. Henri Coandă 
– zona bloc G5 Valea Roşie 

(33) 
se majorează.sup.cu 8 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.32.640 lei 

60 +8 68 32.640 
 
 
 
 

33 Teren staţie str. Împăratul 
Traian – zona Biserică Valea 

Roşie (22) 
se micşorează.sup.cu 25 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.36.000 lei 

100 -25 75 36.000 

34 Teren staţie str. Henri Coandă 
– zona bloc 45 Valea Roşie 

(28) 
se micşorează.sup.cu 10 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.16.320 lei 

44 -10 34 16.320 

35 Teren staţie str. Henri Coandă 
– zona bloc 3 Valea Roşie 

(29) 
se micşorează.sup.cu 9mp şi 

se înregistrează 
val.inv.25.920 lei 

63 -9 54 25.920 

36 Teren staţie str. Traian 
Lalescu – zona Complex 

Rovine (65) 
se micşorează.sup.cu 50 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.24.000 lei 

100 -50 50 24.000 



37 Teren staţie str. Spania – zona 
Vama Rovine (234) 

se micşorează.sup.cu 141 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.28.820 lei 

200 -141 59 28.820 

38 Teren staţie str. Spania – zona 
Institut (117) 

se micşorează.sup.cu 23 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.22.200 lei 

53 -23 30 22.200 

39 Teren staţie str. Paşcani – 
zona Liceul de Chimie (131) 
se micşorează.sup.cu 50mp şi 

se înregistrează 
val.inv.37.000 lei 

100 -50 50 37.000 

40 Teren staţie str. Tineretului – 
zona Poştă (213) 

se micşorează.sup.cu 83 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.36.960 lei 

160 -83 77 36.960 

41 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona Gară (105) 

se micşorează.sup.cu 63 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.31.200 lei 

128 -63 65 31.200 

42 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona CET II (51) 

se micşorează.sup.cu 47 mp şi 
se înregistrează val.inv.5.830 

lei 

100 -47 53 5.830 

43 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona CET II (52) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

44 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona Podişor (167) 

se micşorează.sup.cu 56 mp şi 
se înregistrează val.inv.4.840 

lei 

100 -56 44 4.840 

45 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona CET II (166) 

se înregistrează val.inv.5.830 
lei 

53 - 53 5.830 

46 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona Nord Service (242) 

se micşorează.sup.cu 37 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.930 

lei 

100 -37 63 6.930 



47 Teren staţie str. Bariera Vîlcii 
– zona Nord Service (243) 

se micşorează.sup.cu 37 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.930 

lei 

100 -37 63 6.930 

48 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– zona Ştaţiune (219) 

se micşorează.sup.cu 37 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.780 

lei 

100 -37 63 3.780 

49 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– zona Ştaţiune (218) 

se micşorează.sup.cu 11 mp şi 
se înregistrează val.inv.5.340 

lei 

100 -11 89 5.340 

50 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– zona Floreşti (100) 

se micşorează.sup.cu 121 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.4.740 lei 

200 -121 79 4.740 

51 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– zona Floreşti (101) 

se micşorează.sup.cu 67 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.060 

lei 

168 -67 101 6.060 

52 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– cap linie izvor (245) 

se micşorează.sup.cu 85 mp şi 
se înregistrează val.inv.7.200 

lei 

205 -85 120 7.200 

53 Teren staţie Şoseaua Bălceşti 
– staţie Rozelor (182) 

se micşorează.sup.cu 50 mp şi 
se înregistrează val.inv.5.500 

lei 

100 -50 50 5.500 
 
 

54 Teren staţie b-dul Decebal – 
zona Electroputere (84) 

se micşorează.sup.cu 112 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.42.240 lei 

200 -112 88 42.240 
 
 

55 Teren staţie str. Macedonski – 
zona Macedonski 2 (137) 

se micşorează.sup.cu 50 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.37.000 lei 

100 -50 50 37.000 

56 Teren staţie b-dul 1 Mai – 
zona Spital 1 (200) 

se micşorează.sup.cu 164 mp 

200 -164 36 17.280 



şi se înregistrează 
val.inv.17.280 lei 

57 Teren staţie b-dul 1 Mai – 
zona Fabrica de Confecţii 

(70) 
se micşorează.sup.cu 142 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.27.840 lei 

200 -142 58 27.840 

58 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Moara 

Făcăi (145) 
se micşorează.sup.cu 2 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.060 

lei 
 

53 -2 51 3.060 

59 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Moara 

Făcăi (146) 
se înregistrează val.inv.3.180 

lei 

53 - 53 3.180 

60 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Făcăi cap 

linie 4 (119) 
se înregistrează val.inv.3.180 

lei 

53 - 53 3.180 

61 Teren staţie Şoseaua 
Bechetului – zona Făcăi cap 

linie 4 (258) 
se înregistrează val.inv.3.180 

lei 

53 - 53 3.180 

62 Teren staţie str. Simion 
Bărnuţiu – zona Simion 

Bărnuţiu (197) 
se micşorează.sup.cu 65 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.25.900 lei 

100 -65 35 25.900 

63 Teren staţie b-dul N. 
Romanescu – zona Potelu 

(257) 
se micşorează.sup.cu 128 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.7.920 lei 

200 -128 72 7.920 

64 Teren staţie b-dul N. 
Romanescu – zona Dunărea 

(82) 
se micşorează.sup.cu 27 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.38.400 lei 

107 -27 80 38.400 



65 Teren staţie str. Henry Ford – 
zona FORD (103) 

se micşorează.sup.cu 10 mp şi 
se înregistrează val.inv.9.900 

lei 

100 -10 90 9.900 

66 Teren staţie str. Henry Ford – 
zona FORD (102) 

se înregistrează 
val.inv.11.000 lei 

100 - 100 11.000 

67 Teren Staţie b-dul Decebal – 
zona Schell (217) 
se înregistrează 

val.inv.48.000 lei 

100 - 100 48.000 

68 Teren staţie str. Henry Ford – 
zona Vamă (233) 

se micşorează.sup.cu 15 mp şi 
se înregistrează val.inv.9.350 

lei 

100 -15 85 9.350 

69 Teren staţie str. Potelu – zona 
ANL (7) 

se înregistrează 
val.inv.11.000 lei 

100 - 100 11.000 
 
 

70 Teren staţie str. Bucura – 
zona Fântâna Popova (93) 

se micşorează.sup.cu 52 mp şi 
se înregistrează val.inv.5.280 

lei 

100 -52 48 5.280 
 
 
 

71 Teren staţie str. Potelu – zona 
 ANL (8) 

se majorează sup.cu 13 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.12.430 lei 

100 +13 113 12.430 

72 Teren staţie str. Caracal – 
zona Bănie (60) 

se micşorează.sup.cu 147 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.25.440 lei 

200 -147 53 25.440 

73 Teren staţie str. Henry Ford – 
zona Vamă (232) 
se înregistrează 

val.inv.11.000 lei 

100 - 100 11.000 

74 Teren staţie b-dul Oltenia – 
zona staţia 30 (215) 

se micşorează.sup.cu 20 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.50.880 lei 

124 -20 106 50.880 

75 Teren staţie b-dul Oltenia – 
zona staţia 9 (72) 

274 -117 157 75.360 



se micşorează.sup.cu 117 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.75.360 lei 

76 Teren staţie b-dul Oltenia – 
zona staţia 9 (73) 
se înregistrează 

val.inv.25.440 lei 

53 - 53 25.440 

77 Teren staţie b-dul Oltenia – 
zona staţie Orizont (208) 

se majorează sup.cu 50 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.52.320 lei 

59 +50 109 52.320 

78 Teren staţie b-dul Oltenia – 
zona staţia 10 (209) 

se micşorează.sup.cu 68 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.28.320 lei 

127 -68 59 28.320 

79 Teren staţie str. Tache 
Ionescu – zona Rovine 2 - 

Troaca (99) 
se micşorează.sup.cu 370 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.7.800 lei 

500 -370 130 7.800 

80 Teren staţie str. Maria Tănase 
– zona Compania de Apa (55) 
se micşorează.sup.cu 20 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.19.200 lei 

60 -20 40 19.200 

81 Teren staţie str. Maria Tănase 
– zona Casa Tineretului (46) 

se micşorează.sup.cu 39 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.20.720 lei 

67 -39 28 20.720 

82 Teren staţie str. Maria Tănase 
– zona Compania de Apa (45) 
se micşorează.sup.cu 16 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.24.480 lei 

67 -16 51 24.480 

83 Teren staţie b-dul Ştirbei 
Vodă – zona Polivalentă 

(168) 
se micşorează.sup.cu 82 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.50.880 lei 

188 -82 106 50.880 
 
 
 
 

84 Teren staţie b-dul Ştirbei 
Vodă – zona Polivalentă 

(169) 
se micşorează.sup.cu 113 mp 

200 -113 87 41.760 



şi se înregistrează 
val.inv.41.760 lei 

85 Teren staţie b-dul Ştirbei 
Vodă – zona Luncă (134) 

se micşorează.sup.cu 11 mp şi 
se înregistrează val.inv.7.920 

lei 

83 -11 72 7.920 

86 Teren staţie b-dul Ştirbei 
Vodă – zona Drumul Fabricii 

(81) 
se micşorează.sup.cu 76 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.600 

lei 

136 -76 60 6.600 

87 Teren staţie b-dul Ştirbei 
Vodă – zona Luncă (135) 

se micşorează.sup.cu 52 mp şi 
se înregistrează val.inv.8.030 

lei 

125 -52 73 8.030 
 
 

88 Teren staţie str. Doljului – 
zona Complex Nou (61) 

se micşorează.sup.cu 31 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.37.000 lei 

81 -31 50 37.000 

89 Teren staţie str. Doljului – 
zona Complex Nou (62) 

se micşorează.sup.cu 33 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.42.920 lei 

91 -33 58 42.920 

90 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona bloc 11 (27) 

se micşorează.sup.cu 41 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.46.080 lei 

137 -41 96 46.080 

91 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona bloc 2 (25) 

se micşorează.sup.cu 19 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.51.360 lei 

88 -19 107 51.360 

92 Teren staţie b-dul Dacia – 
zona Olimp (148) 

se micşorează.sup.cu 75 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.21.600 lei 

120 -75 45 21.600 

93 Teren staţie str. Mihai 
Viteazul – zona Agronomie 

(5) 
se micşorează.sup.cu 33 mp şi 

se înregistrează 

53 -33 20 14.800 



val.inv.14.800 lei 
94 Teren staţie b-dul Tineretului 

– zona Big Vechi (14) 
se micşorează.sup.cu 54 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.24.480 lei 

105 -54 51 24.480 

95 Teren staţie str. Buzeşti – 
zona BANCPOST (11) 

se micşorează.sup.cu 11 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.31.080 lei 

53 -11 42 31.080 

96 Teren staţie str. Simion 
Bărnuţiu – zona Carp (39) 

se micşorează.sup.cu 62 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.28.120 lei 

100 -62 38 28.120 

97 Teren staţie str. Amaradia – 
zona Făgăraş (88) 

se micşorează.sup.cu 61 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.35.520 lei 

109 -61 48 35.520 

98 Teren staţie str. Brazda lui 
Novac – zona Complex Vechi 

(69) 
 se înregistrează 

val.inv.74.000 lei 

100 - 100 74.000 

99 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Spital 2 

(202) 
se micşorează.sup.cu 76 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.62.900 lei 

161 -76 85 62.900 

100 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Şcoala 

Decebal (188) 
se micşorează.sup.cu 72 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.54.020 lei 

145 -72 73 54.020 

101 Teren staţie str. Amaradia – 
zona Şcoala Specială (190) 

se micşorează.sup.cu 53 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.32.560 lei 

97 -53 44 32.560 

102 Teren staţie str Amaradia – 
zona Făgăraş (87) 

se micşorează.sup.cu 2 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.30.340 lei 

43 -2 41 30.340 



103 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Spital 2 

(203) 
se micşorează.sup.cu 52 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.48.100 lei 

117 -52 65 48.100 

104 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Şcoala 

Decebal (187) 
se micşorează.sup.cu 74 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.34.780 lei 

121 -74 47 34.780 

105 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Casa 

Tineretului (44) 
se micşorează.sup.cu 81 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.51.060 lei 

150 -81 69 51.060 
 
 
 
 

106 Teren staţie str. Brazda lui 
Novac – zona Complex Vechi 

(68) 
se micşorează.sup.cu 78 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.61.420 lei 

161 -78 83 61.420 

107 Teren staţie str. Banul Stepan 
– zona Sifonărie (194) 

se micşorează.sup.cu 44 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.360 

lei 

100 -44 56 3.360 

108 Teren staţie str. Banul Stepan 
– zona Abator (1) 

se micşorează.sup.cu 25 mp şi 
se înregistrează val.inv.4.500 

lei 

100 -25 75 4.500 

109 Teren staţie str. Banul Stepan 
– zona Sifonărie (195) 

se micşorează.sup.cu 37 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.780 

lei 

100 -37 63 3.780 

110 Teren staţie str. Banul Stepan 
– zona Spumoflex (204) 

se micşorează.sup.cu 96 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.240 

lei 

200 -96 104 6.240 

111 Teren staţie b-dul N. 
Romanescu – zona 
LACTIDO (125) 

se micşorează.sup.cu 61 mp şi 
se înregistrează 

153 -61 92 10.120 



val.inv.10.120 lei 
112 Teren staţie b-dul Oltenia – 

zona staţia 30 (214) 
se înregistrează 

val.inv.48.000 lei 

100 - 100 48.000 

113 Teren staţie b-dul Carol I – 
staţie Nicolae Bălcescu (147) 
se micşorează.sup.cu 50 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.37.000 lei 

100 -50 50 37.000 

114 Teren staţie str. Brestei – 
zona Compania de Apă (56) 

se micşorează.sup.cu 33 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.58.560 lei 

155 -33 122 58.560 

115 Teren staţie b-dul 1 Mai – 
zona Stadion (207) 

se micşorează.sup.cu 43 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.34.780 lei 

90 -43 47 34.780 

116 Teren staţie str. George 
Enescu – zona Segarcea (66) 
se micşorează.sup.cu 112 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.54.240 lei 

225 -112 113 54.240 

117 Teren staţie str. George 
Enescu – zona staţie 55 (67) 

se micşorează.sup.cu 43 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.24.960 lei 

95 -43 52 24.960 

118 Teren staţie str. George 
Enescu – zona staţie Racheta 

(210) 
se micşorează.sup.cu 127 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.46.560 lei 

224 -127 97 46.560 

119 Teren staţie str. George 
Enescu – zona staţie 15 (211) 
se micşorează.sup.cu 112 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.53.760 lei 

224 -112 112 53.760 

120 Teren staţie str. Libertăţii – 
zona Agronomie (6) 

se micşorează.sup.cu 31 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.66.600 lei 

121 -31 90 66.600 

121 Teren staţie str. Paşcani – 
zona Liceul de Chimie (132) 

53 - 53 39.220 



 se înregistrează 
val.inv.39.220 lei 

122 Teren staţie Prelungirea 
Bechetului – zona Făcăi (138) 
se micşorează.sup.cu 2 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.060 

lei 

53 -2 51 3.060 

123 Teren staţie Prelungirea 
Bechetului – zona Făcăi (139) 
se micşorează.sup.cu 2 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.060 

lei 

53 -2 51 3.060 

124 Teren staţie str. Caracal – 
zona Caracal (38) 

se micşorează.sup.cu 20 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.59.200 lei 

100 -20 80 59.200 

125 Teren staţie str. Caracal – 
zona Biserica Chiriac (19) 

se micşorează.sup.cu 60 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.28.800 lei 

120 -60 60 28.800 
 
 

126 Teren staţie str. Caracal – 
zona Spital Militar (198) 

se micşorează.sup.cu 113 mp 
şi se înregistrează 
val.inv.41.760 lei 

200 -113 87 41.760 

127 Teren staţie str. Caracal – 
zona IRA (121) 
 se înregistrează 

val.inv.48.000 lei 

100 - 100 48.000 

128 Teren staţie Calea Severinului 
– zona Baumax (13) 

se micşorează.sup.cu 1 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.24.960 lei 

53 -1 52 24.960 

129 Teren staţie Calea Severinului 
– zona cap linie tramvai (124) 
se micşorează.sup.cu 14 mp şi 
se înregistrează val.inv.6.000 

lei 

86 -14 100 6.000 

130 Teren staţie str. Banul Stepan 
– zona Abator (2) 

se micşorează.sup.cu 37 mp şi 
se înregistrează val.inv.3.780 

lei 

100 -37 63 3.780 

131 Teren staţie str. Amaradia – 
zona Liceu Pedagogic (133) 

72 -3 69 33.120 



se micşorează.sup.cu 3 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.33.120 lei 
132 Teren staţie str. Madona 

Dudu – zonă staţie (20) 
se micşorează.sup.cu 60 mp şi 

se înregistrează 
val.inv.44.400 lei 

120 -60 60 44.400 

133 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona Casa 

Tineretului (43) 
se micşorează.sup.cu 100 mp 

şi se înregistrează 
val.inv.44.400 lei 

160 -100 60 44.400 

134 Teren staţie b-dul N. 
Titulescu – zona ANL (23) 

se micşorează.sup.cu 18 mp şi 
se înregistrează 

val.inv.50.880 lei 

124 -18 106 50.880 

135 Teren staţie Calea Severinului 
– zona cap linie tramvai la 

Izvorul Rece  (123) 
se micşorează.sup.cu 48 mp şi 
se înregistrează val.inv.2.280 

lei 

86 -48 38 2.280 
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