
 

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 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.123355/2013 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, Ordinului Ministerului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată şi Titlului VII-Cartea Funciară, Cap.III din 
Legea nr.71/2011 pentru punerea în 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 scot din evidenţă bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat a bunurilor prevăzute 

în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat 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 şi Direcţia Economico – 
Financiară 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. 123355/21.08.2013 

 
                                                                                                                        
                             SE APROBĂ, 
                                                                                                        PRIMAR          

                                                                                            
                                                       LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       

 
 
 

               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.  

 1) În anul 2012, în baza Dispoziţiei nr.2595/06.11.2012 a  Primarului Municipiului 
Craiova, modificată prin Dispozitia nr. 8204/12.12.2012 şi OMF nr. 2861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a fost efectuată în perioada 05.11.2012 – 28.12.2012 
inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, de către 9 
subcomisii de inventariere numite pe fiecare gestiune care urma a fi inventariată 

  Subcomisia nr.1   a inventariat mijloace fixe: străzi, alei, poduri, parcări auto aflate în  
domeniul public şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. Rezultatul 
inventarierii a fost înscris în procesul -verbal de inventariere nr.187869/2012. 

 La obiectivul ,,parcări” au fost constatate diferenţe de inventar care se datorează 
faptului că în baza acordului contractual de lucrări nr.132150/2009 au fost efectuate acţiunii 
de modernizare,  reamenajare a unui număr de parcari. În urma acestor lucrări au fost 
comasate    şapte parcări existente în zona unitară Cartier 1 Mai, aceste mijloace fixe urmând 
a fi scoase din inventar.  În urma comasării a rezultatând un  mijloc fix  construcţie cu 
denumirea  

,,Parcări-cart.1 Mai-proiect 153,8-4578,15mp,, împreună cu terenul aferent cu denumirea 
,,Parcări-cart.1 Mai-teren- conf. proiect 153.8,, Drept urmare se propune modificarea 
inventarului domeniului public prin completare cu bunurile reprezentând intrări 
conform anexa nr.1 la prezentul raport şi prin diminuare cu bunurile ieşite din inventar  
conform anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
      2) Conform adresei cu nr. 35564/30.05.2005  a Direcţiei Impozite şi taxe, numita 

Răduţu Ecaterina cu domiciliu în Craiova str. N iorga bl.A46 prin declaraţia nr.194/1999 
înregistrată la notarul public a fost de acord să cedeze domeniului public terenul în suprafaţă 
de 520mp( 429 mp din măsurători) situat în tarlaua 21 parcela 25, cu număr cadastral 
9081/2000 cu destinaţia de alee de acces dinspre str.Cantonului. Drept urmare  conform 
planului de încadrare în zonă se propune modificarea inventarului domeniului public prin 
completare cu bunul reprezentând intrări conform anexa nr.1 la prezentul raport. 

     3) În baza dispoziţiei  nr. 12333/2007 a  Primarului Municipiului Craiova  modificată prin 
Dispoziţia nr.4799/2013 s-a constituit comisia  permanentă pentru inventarierea bunurilor din 



 

domeniul public şi privat al municipiului Craiova În urma  operaţiuniunii de inventariere, 
,comisia a încheiat  PROCESUL-VERBAL înregistrat la nr.122028/12.2012, cu propunerea de 
introducere în domeniul public, conform schiţei topografice întocmite de Iliescu Dumitru, a 
bunurilor -teren, str.Calea Unirii nr. 16 în suprafaţă de 337mp,  aferent canstrucţiei centralei 
termice care deserveşte Filarmonica Oltenia şi 

- -teren, str.Calea Unirii nr. 16 în suprafaţă de 1486 din care 994mp aferentă construcţiei 
Filarmonica Oltenia,  bunuri ce sunt de natura domeniului public .  Drept urmare  conform 
schiţei topografice se propune modificarea inventarului domeniului public prin 
completare cu bunurile reprezentând intrări, conform anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
       4)  Prin HCL nr.77/2006 a fost aprobată darea în administrarea Regiei Autonome de 

Transport Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova.  
 Pentru fluidizarea traficului auto în municipiu, prin HCL nr.389/2010 au fost aprobate 
obiectivele de investiţii  „Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova – 11 km”, „Realizare 
sistem pentru managementul traficului pe str. Calea Bucureşti -str. Nicolae Titulescu – str. 
Calea Severinului” şi „Reabilitare căii de rulare a tramvaiului pe bulevardul Decebal”. De 
asemenea prin HCL nr.269/2010 a fost aprobat proiectul referitor la „Realizare pasaj denivelat 
suprateran peste intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova, în vederea preluării traficului 
auto pe E70, respectiv str. Calea Bucureşti – bvd. Nicolae Titulescu”. In urma acestor lucrări a 
fost afectată calea de rulare a tramvaiului pe tronsoanele care au fost reabilitate, rezultând de 
asemenea materiale dezafectate( dale prefabricate, şină tramvai, cablu electric, linie de 
contact, pavele şi altele). 

         Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.104427/10.07.2013, Regia Autonomă de Transport Craiova ne solicită numirea unei comisii 
de inventariere precum şi acceptul privind valorificarea materialelor. 

 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 ,în temeiul art.36, alin.2, lit.c, 
coroborat cu alin.5 lit.a şi art.123 dinLegea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova trecerea 
bunurilor din domeniul public al Municipiul Craiova în domeniul privat în vederea 
scoaterii din funcţiune, 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 

 
       1. Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008 prin: 
        -completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa 1 la 

prezentul raport; 
        -scoaterea din evidenţa domeniului public a bunurilor prevăzute în  anexa 2 la 

prezentul raport; 
        2. Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa 

nr.3 la prezentul raport. 
 
        3. 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, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova 



 

nr. 522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului privat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
         4. 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,                                                     SEF SERVICIU, 
                Cristian Ionuţ Gâlea                                               Cristina Daniela Radu 
 
 
 
                                    ÎNTOCMIT, 
                                               Exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 
 
                                             Avizat pentru legalitate   

                                 cons. jur. Mădălina Deca 
 
 



Anexa nr.1
                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat public

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp nr.inven

tar
Valoare 
Inv/lei.

1 Parcări-cart.1 Mai-proiect 153,8-4578,15mp,, 4578,15 12009489 spital nr.1 str. Victor 
Papilian bl 1 Mai str.Raului 1223899,68

2 Parcări-cart.1 Mai-teren- conf. proiect 153.8 4578,15 42002029 spital nr.1 str. Victor 
Papilian bl 1 Mai str.Raului 2283398,09

3 Alee acces dinspre str Cantonului 429.00
str.Cantonului

47190,00

4
Teren Str. Calea Unirii nr.16 aferent 
construcţiei centrală termică 337 249380

5
Teren Str. Calea Unirii nr.16 -sup. 1486mp (din 
care aferent construcţiei Filarmonica Oltenia 
994mp)

1486 1099640

Elemente de identificare (vecini)



  



ANEXA NR.2 
IEŞIRI BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului nr.inventar Valoare Inv/lei.

1 Parcare cart. 1 Mai bl.E11-E14    871 12002412 554580.00

2 Parcare cart. 1 Mai bl.F14-F16  872 12002402 450330

3 Parcare cart. 1 Mai   872 12002393 344000.00

4 Parcare cart. 1 Mai bl.E9-E10   874 12002404 109450

5 Parcare cart. 1 Mai bl. G5, bl.H1 12006453 177210

6 Parcare cart. 1 Mai bl.H1-H2 12006454 121970

7 Parcare cart. 1 Mai bl.H3-H5 12006458 446160



  



ANEXA NR.3 

Bunuri care trec din domeniul public  în domeniul privat al Municipiul Craiova

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului nr.inventar Valoare Inv/lei.

1 LINIE TRAMVAI EXTINDERE 4623 12002735 898871,63

2 LINIE TRAMVAI ÎN INCINTĂ 4613 12002728 1922720,07

3 LINIE TRAMVAI TR.3-2 AI CUZA PASAJ 4610 12002725 1331483,65

4 LINIE TRAMVAI TR1CCCPECO PARTIAL 4605 12002758 6116653,21

5 LINIE TRAMVAI TR2 CRAIOVITA H JIU 4607 12002730 6415502,91

6 LINIE TRAMVAI TR2-1 DEPOU CRAIOVIŢA 4606 12002732 890459,73

7 LINIE TRAMVAI TR2-3 HOTEL JIU- CAROL I 4608 12002749 259830,11

8 LINIE TRAMVAI TR3-1 CAROL I- A I CUZA 4609 120027224 832778,13

9 LINIE TRAMVAI TR4-1 LAPUS 4611 12002726 915695,43

10 LINIE TRAMVAI TR4-2 CARACAL 4612 12002727 2096966,57

11 RETEA CONTACT EXTINDERE 4624 12002736 50471,40

12 RETEA CONTACT ÎN INCINTĂ  4618 12002733 48068,00



13 RETEA CONTACT TR1 4614  12002729 264371,01

14 RETEA CONTACT TR2 4615  12002740 106817,20

15 RETEA CONTACT TR3 4616 12002731 68496,90

16 RETEA CONTACT TR4 4617 12002722 103346,20

17 SUBSTAŢIE DE REDRESARE NR.1 EC HIP ELECT 4620 22100151 175448,21

18 SUBSTAŢIE DE REDRESARE NR.2 EC HIP ELECT 4621 22100152 243945,11

19 SUBSTAŢIE DE REDRESARE NR.3 EC HIP ELECT 4622 22100153 264374,01
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