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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 
25.07.2013. 

Având în vedere raportul nr.106929/2013 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 completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 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.106929/16.07.2013 

 
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 
; nr.341/2013; nr.370/2013. 

 
 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 iunie 2013 – iulie 2013 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri mobile şi imobile. Diverse 
persoane au solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pe 
numele proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenuri situate în 
Craiova, având la  bază planuri de amplasament şi delimitare a imobilelor.  

1) - RAADPFL Craiova a solicitat  prin adresa nr.83359/2013 introducerea în 
domeniul privat a suprafeţelor de teren curte aferente imobilelor cumpărate la 
Legea 112/1995.  

Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la 
faţa locului de către personal de specialitate  după cum urmează:  

 - Teren str. Unirii nr. 39A (fost 63) în suprafaţa de 112,69 mp din care teren 
aferent construcţie   în suprafaţă de 47mp. 
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            - Teren str. Bucegi nr. 8 în suprafaţa de 799 mp din care teren aferent 
construcţie   în suprafaţă de 235 mp. 

            - Teren str. Traian Demetrescu nr. 43 în suprafaţa de 250 mp din care 
teren aferent construcţie   în suprafaţă de 96mp. 

 - Teren str. Ana Ipătescu nr. 80 în suprafaţa de 583 mp din care teren 
aferent construcţie   în suprafaţă de 201mp. 

    
        - A fost identificat pe str. Aleea Roznov nr. II la nr.7-9 teren cultivat, 

conform schiţei topografice care poate fi inventariat ca două parcele în suprafeţe 
de 160mp, respectiv147mp. 

       - Pe planul de amplasament şi delimitare, semnat şi ştampilat de către 
specialistul topo,  a fost identificat imobilul Teren Str. Brazda lui Novac nr.66( 
Complex vechi) lotul 4 în suprafaţă toatală de 64,17 mp, compus din sup cofetăria 
Novaci de 53,94mp  nr. cadastral 7571/0/4 şi terasă în sup de 10,23mp. 

Au fost astfel identificate suprafeţe de terenuri ce urmează a se înregistra în 
evidenţa domeniului privat şi au fost stabilite valorile de inventar ale acestora  
astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, 
secţiunea A, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 522/2007, cu bunurile identificate 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
 

 2)-  Pe planul de amplasament şi delimitare, semnat şi ştampilat de către 
specialistul topo, imobilul teren pe care este situată construcţia deţinută de SC 
NIELA COM SRL  din Craiova Bl. Oltenia nr.55 se constată faptul că acest teren 
are o suprafaţă de 259 mp. 

Este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului 
identificat la poziţia 9 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.55/2008, având nr. 
inventar 41000508, conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

 
      -Prin HCL nr. 147/2013 a fost introdus în domeniul privat Teren str. 

Brazda lui Novac nr.66  lotul 1  în suprafaţă  totală de 673,43mp, cu număr de 
inventar 41000841. Este necesară modificarea suprafeţei prin micşorare cu 
sup de 10,23mp precum şi a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 
9 anexa nr.1 secţiunea A din HCL nr.147/2013,  conform anexei nr 2 la 
prezentul raport. 

-Prin HCL nr. 370/2013 a fost introdus în domeniul privat Teren aferent 
construcţiei   în suprafaţă  de 8,31mp. Este necesară modificarea suprafeţei de 
la 8,31mp la 14,25mp precum şi a valorii de inventar a terenului identificat la 
poziţia 2 anexa nr.1 secţiunea A din HCL nr.370/2013,  conform anexei nr 2 la 
prezentul raport. 

 
 
 -  Prin HCL nr.130/2013 a fost aprobată completarea fondului unic de 

locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, cu 
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suprafeţe de unităţi locative, pentru care RAADPFL a incheiat contracte de 
închiriere. În acest sens se modifică prin micşorarea suprafeţelor şi a valorilor de 
inventar următoarele locuinţe care figurază în inventarul domeniului privat: 
Locuinţă str. Siloz nr.4 nr.inventar 11000611 de la 66,91mp la 46,26mp şi 2 
camere, Locuinţă str. Unirii nr.87 nr.inventar 11000688 de la 144,47mp la 
118,18mp şi 3 camere, Locuinţă str. Comuna din Paris nr.244 nr.inventar 
11000594 de la 435,96mp la 386,48mp şi 22 camere.  Este necesară 
micşorarea suprafeţei prin dezmembrare şi a valorii de inventar conform 
anexei nr 2 la prezentul raport. 

 
 

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

               
3)- Prin Sentinţa Civilă nr.1153/2009 în Dosarul nr.17539/205/2008 instanţa 

a constatat dreptul de proprietate al lui Albăstrin Gheorghe şi Albăstrin Frusina 
asupra imobilului  teren situat în str. Babadag nr.10 în suprafaţă de 136 mp. 
Deoarece la poziţia nr.16   din anexa nr.2A a HCL nr.223/2008 figurează în 
evidenţa domeniului public al municipiului Craiova  Teren cultivat str. Babadag 
nr.10 în suprafaţă de 125 mp, având număr de inventar 41000479, este necesară 
anularea acestei poziţii conform anexei nr.3 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: 

 
- completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1; 
- modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în 

anexa nr. 2;  
-  anularea bunurilor conform anexei nr.3 

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

şi completările ulterioare. 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                             

 Cristian Ionuţ Gâlea                                                            
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                             ÎNTOCMIT, 
                                              Exp.  Madlen Chiriac 
                                           Vizat de legalitate   

                              cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 

 
 

































ANEXA NR. 1 
                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/m

p

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Valoare 
Inv/lei.

Administra
tor

1
Teren str. Unirii nr. 39A (fost 63) în suprafaţa 
de 112,69 mp .din care 47,67mp aferent 
clădire

112.69 imobil Str. 
Unirii nr.37

imobil Str. 
Unirii nr.43 imobil Str. Unirii 83.376 RAADPFL

2 Teren str. Bucegi nr. 8 în suprafaţa de 799 
mp -din care 235mp aferent construcţie

799 str. Bucegi imobil imobil nr.10 imobil nr6 87890 RAADPFL

3
Teren str. Traian Demetrescu nr. 43 în 
suprafaţa de 250 mp - din care 96 mp sup 
aferentă clădire.

250 imobil Str 
Arieş

str.Traian 
Demetrescu str. Aries

imobil str. 
Traian 

Demetrescu
185000 RAADPFL

4 Teren str. Ana Ipătescu nr. 80 în suprafaţa 
de 583 mp . Din care 201mp aferent cădire.

583 str. Ana 
ipătescu

imobil nr.83 
str. Ana 
Ipătescu

aleea Ana 
Ipătescu

imobil nr.76 
Str. Ana 
Ipătescu

431420 RAADPFL

5 Teren cultivat str.Aleea Roznov nr.II nr.7-
9(lot 1) suprafată 160mp. 160 aleea 1 roznov alee lotul 2 imobil 17.600 Consiliul Local

6 Teren cultivat str.Aleea Roznov nr.II nr.7-
98(lot 2) suprafată 160mp. 147.00 aleea 1 roznov alee imobil lotul 1 16.170 Consiliul Local

7
Teren Str. Brazda lui Novac nr.66( Complex
vechi) lotul 4 în suprafaţă toatală de 64,17
mp, compus din sup cofetăria Novaci de
53,94mp   şi terasă în sup de 10,23mp.

64,17
spaţiu 

comercial şi 
alee blocuri

spaţiu 
comercial alee terasă 47486 Consiliul Local

Elemente de identificare (N, S, EST; VEST)



  



MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE Anexa nr.2

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 BLD. OLTENIA - TERASA NIELA, - 
158,65 MP, ( concesionat pe 49 ani, sup. 110 
mp, SC. NIELA COM. SRL )- modif sup la 

259mp

9 2A-55/2008 41000508 259mp 124,320.00 Consiliul Local

2

TEREN STR BRAZDA LUI NOVAC 
NR.66(UNITATEA 7 COMPLEX VECHI) 

LOTUL1COMPUS DIN:C1 RESTAURANT NOVACI 
411MP, C3 ANEXE 68,35MP, C5 TERASA COFET 
10,23 MP- SUP TOTALĂ673,43MP se micşorează 

sup la 663,2 

9 1A-147/2013 41000841 663,2 490964,76 Consiliul Local

3
LOCUINŢĂ STR.SILOZ NR.4,  3 CAM, - 

SUP. 66,91 MP- se modifică la 2 cam cu sup 
46,26mp

329 2A-522/2008 11000611 46,26 44853,74 RAADPFL 231 A-282/2008

4
LOCUINŢĂ STR.UNIRII NR.87, - SUP. 

144,47 MP, 5 CAM-se modif la 3 cam cu sup 
de 118,18mp

363 2A-522/2007 11000688 118,18 114587,23 RAADPFL 254 A-282/2008

5
LOCUINŢĂ STR.COMUNA DIN PARIS NR. 
24 (LECCA NR. 30);  12 CAM, - SUP. 435,96 

MP-se modif la 22cam cu sup de 386,48mp
247 2A-522/2007 11000594 386,48 374731,17 RAADPFL 170 A-282/2008

6
TEREN AFERENT CONSTRUCŢIE   ÎN 

SUPRAFAŢĂ DE 8,31 MP STR. OLTEŢ NR. 
31 modificat sup la 14,25mp

2 1A-370/2013 14,25 10.544,31 Consiliul Local





ANEXA-NR.3 
                                                                              IEŞIRI BUNURI

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
cţ

/p
oz

/ 
A

ne
xa

/ 
N

R
. 

H
C

L

N
r.

in
v.

Val. Administrator Secţ/poz/ 
Anexa/ NR. HCL

1 TEREN CULTIVAT, STR. BABADAG, 
NR.10, -125MP

16-2A-
223/2008; 243-

3A-35/2010
41000479

IMOBIL STR. 
BABADAG, 

NR.8

IMOBIL 
STR. 

BABADAG, 
NR. 12

ALEE 
ACCES

STR. 
BABADAG 18213,43 Consiliul Local

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