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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 
31.10.2013. 

Având în vedere raportul nr.155306/2013 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, Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului II 
Proprietatea privată, art.557 alin.2 din Codul Civil; 

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 Hotărârea  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 



\   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.155306/18.10.2013 

 
 
       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, nr.435/2013, nr.479/2013 şi nr.524/2013. 

 
 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 sept 2013 – oct 2013 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri mobile şi imobile.  

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

 - Teren cultivat str. Razelm nr. 23 în suprafaţa de 150 mp , teren cultivat str. 
Homer fn şi teren str. Privighetorii fn  , în suprafaţă de 87,35mp, şi teren aferent 
alee acces în suprafaţă de 776 mp situat în Craiova ,Aleea Potelu Fn., teren 
aferent spaţiu comercial Complex Comercial Baba Novac în suprafaţă de 51,85mp 
iar  comisia permanentă de inventariere a identificat suprafeţele de terenuri, a 
stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere 
nr. 153180/15.10.2013 astfel este necesară completarea inventarului 
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bunurilor din domeniul privat, secţiunile A şi B, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 
522/2007, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
 2) Comisia permanentă de inventariere a identificat diferenţe de suprafeţe 

pentru unele bunuri(terenuri) care figurează în evidenţa domeniului privat şi a 
stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere 
nr. 153180/15.10.2013         astfel că este necesară modificarea elementelor de 
identificare (suprafaţă şi valoare) ale bunurilor din domeniul privat conform anexei 
nr.2 la prezentul raport. 

 
-  Conform extrasului de carte funciară  şi a hotărârii judecătoreşti Sentinţă 

Civilă nr.10110/2011 este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de 
inventar a terenului identificat la poziţia 206 anexa 1, secţiunea A din HCL 
nr.522/2007, având nr. inventar 41000051, conform anexei nr 2 la prezentul 
raport. 

-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat 
în strada Rândunele nr. 63 are o suprafaţă de 544 mp şi este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 23 
anexa 2, secţiunea A din HCL nr.223/2008, având nr. inventar 41000471, 
conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

       
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat 

în strada V Alecsandri nr. 14(fost 12) are o suprafaţă de 276 mp şi este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 
793 anexa 2, secţiunea A din HCL nr.522/2007, având nr. inventar 41000261, 
teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 664 HCL nr.282/2008 
conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

     
  -  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat 

în strada Lipscani nr 16 (actual nr.4) are o suprafaţă totală de 918mp din care s-a 
restituit o suprafaţă de 226,32mp, prin urmare este necesară modificarea 
suprafeţei, a valorii de inventar a terenului în suprafaţă de 40,7mp, identificat 
la poziţia 3 anexa 2, secţiunea A din HCL nr.147/2013, având nr. inventar 
41000331, teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 506 HCL 
nr.282/2008 conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

       
 -  În anexa 2 a HCL 435/2013 la poziţia 5 a fost înscris-,, LOCUINŢĂ 

STR.COMUNA DIN PARIS NR. 24 (LECCA NR. 30);  12 CAM, - SUP. 435,96 MP- 
se modif la 22 cam cu sup de 386,48mp.” Deoarece  în mod eronat a fost înscris 
numărul de 22 camere, este necesară modificarea denumirii  bunului identificat la 
poziţia 5 anexa 2 a HCL 435/2013, conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

 
 3) -Prin HCL nr. 69/2013 a fost aprobată trecerea din domeniul public, în 

domeniul privat al municipiului Craiova, a mijlocului fix concesionat către SC 
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Compania de Apă,, Oltenia SA,, Staţie îngropată Făcăi” în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării.                

 Comisia de casare numită prin Dispoziţia Primarului  nr.3598/2013 a 
procedat la dezmembrarea mijlocului fix şi valorificarea deşeurilor rezultate şi a 
propus scăderea din evidenţă a mijlocului fix casat, având număr de inventar 
11001200(nr. inventar vechi 12002126) conform celor înscrise în procesul –verbal 
de casare, astfel încât este necesară anularea acestei poziţii conform anexei 
nr.3 la prezentul raport. 

 -Urmare a Dispoziţiilor nr.13350/2006, nr.12069/2005 şi nr.13351/2006 
emise de Primarul municipiului Craiova a fost aprobată restituirea în natură a 
imobilului (teren) situat în  Craiova Bd Carol nr.111( fostă str. Republicii, nr.115) 
astfel încât este necesară anularea bunului Teren str. Republicii  nr.115, 
identificat la poziţia 711 din anexa 2A a HCL nr. 522/2007, conform anexei nr.3 
la prezentul raport. 
 
4) În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează -Teren b-dul Dacia nr.3A -
485mp identificat la poziţia 2 anexa 2 secţiunea A din HCL 311/2011, cu număr de inventar 
41000794, Teren bd. Dacia 3A- 500mp identificat la poziţia 3 anexa 2 secţiunea A din HCL 
311/2011, cu număr de inventar 41000795, Teren bd. Dacia Zona Depou Tramvaie identificat la 
poziţia 505 anexa 2 secţiunea A din HCL 522/2007, cu număr de inventar 41000372. Analizând 
planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că  aceste terenuri  în suprafaţă totală  
de 1307 mp, se înnvecinează fiind alipite şi formând un întreg.  Prin contractul de 
concesiune cu nr. 292/2007 modificat prin acte adiţionale în 2010 şi 2013 şi aprobat prin 
HCL144/2007,  467/2009 şi 448/2013 a fost concesionat o parte din terenul menţionat mai sus 
către S.C. Roko Baroko S.R.L.  şi anume suprafaţa de teren de 1078,6 mp, pe care s-au 
edificat extinderi ale construcţiilor autorizate. Au fost eliberate certificatul de urbanism nr. 
3357/30.10.2007 şi autorizaţia de construire nr. 1079/30.07.2008, fiind încheiat procesul verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 46752/09.04.2009. 

Este necesară anularea poziţiei 2 anexa 2 secţiunea A din HCL 311/2011, 
cu număr de inventar 41000794, poziţiei 3 anexa 2 secţiunea A din HCL 
311/2011, cu număr de inventar 41000795, şi poziţiei 505 anexa 2 secţiunea A din 
HCL 522/2007, cu număr de inventar 41000372,  şi modificarea inventarului 
bunurilor din domeniul privat, secţiunile A şi B, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 
522/2007, prin creerea unor noi poziţii cu bunurile  Teren B-dul Dacia nr.3A cu 
sup 1079 mp şi Teren b-dul Dacia nr.3bis cu sup de 228mp, identificate 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 şi Titlul II – Proprietatea privată  
art. 557 (2) din Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
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• 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                                                    SEF SERVICIU, 
   Cristian Ionuţ Gâlea                                                Cristina Daniela Radu 
 
 
 
 
                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                            Exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 
                                             Avizat pentru legalitate,   
                                       cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                
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ANEXA NR.1
                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Valoare 
Inv/lei.

Administ
rator

1 TEREN  CULTIVAT STR. RAZELM NR.23 150 A 1-522/2007 PROPR PART STR 
RAZELM

PROPR 
PART PROPR PART 16500 CLM

2 TEREN  CULTIVAT STR. HOMER   200 A 1-522/2007 DOM. PUBLIC Propr Part. DOM. PUBLIC str.Homer 22000 CLM

3 Teren str.Privighetorii 87.35 A 1-522/2007 PROPR PART DOM. PUBLIC PROPR 
PART DOM. PUBLIC 64639,00 CLM

4 Teren aferent spaţiu comercial Complex 
Comercial Baba Novac 

51.85 A 1-522/2007 PROPR PART DOM. PUBLIC PROPR 
PART DOM. PUBLIC 38369 CLM

5 Teren aferent alee acces Fundaţia PRO 776 A 1-522/2007

SPITALUL 
CLINIC NR. 3 
ŞI FUNDAŢIA 

PRO

BAZA 
SPORTIVA 

COJAN

PROPR 
PART DOM. PUBLIC 85360 CLM

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 CULTIVAT STR. OLĂNEŞTI  

NR.1- se diminuează sup de la 180 mp la 
96mp

206 1A-522/2007 41000051 96 23126,57 CLM

2
TEREN  STR. RÂNDUNELE  NR.67(fost 

63)- se majoreaza sup de la 500mp la 
544mp

23 2A-223/2008 41000471 544 100926,79 CLM

3
TEREN  STR. V ALECSANDRI NR.14 

(fost12)  - se majoreaza sup de la 50mp la 
276 mp

793 2A-522/2007 41000261 276 212746,32 RAADPFL 664 A-282/2008

4

LOCUINŢĂ STR.COMUNA DIN PARIS 
NR. 24 (LECCA NR. 30);  12 CAM, - SUP. 
435,96 MP-se modif la 10 cam cu sup de 

386,48mp

5 2-435/2013 11000594 386,48 374731,17 RAADPFL 170 A282/2008

5
TEREN  STR. LIPSCANI NR. 16 (actual 

nr.4)  - se majoreaza sup de la 40.7mp la 
691.68 mp

3 2A-147/2013 41000331 691.68 30,425.00 RAADPFL 506 A-282/2008

6 Teren B-dul Dacia nr.3A A 1-522/2007 1079 657735 CLM

7 Teren B-dul Dacia nr.3A A 1-522/2007 228 201928.1 CLM



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.lei
Administra

tor
HCL dare în 

administrare

1 STAŢIE  INGROPATĂ FĂCĂI HCL 
69/2013 11001200 16566,42 CLM

2 Teren str. Republicii  nr.115, 711-2A-
522/2007 41000233 STR. 

PĂLTINIŞ

STR. 
REPUBLI

CII

PROP. 
PART.

PROP. 
PART. 121017,00 RAADPFL 583-A-282/2008

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