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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 
28.03.2013. 

Având în vedere raportul nr.46507/2013 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. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat  în domeniul public al municipiului Craiova 

a bunului identificat 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.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova.  

Art.4.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.46507/21.03.2013 

       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 şi nr.88/2013. 

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 februarie 2013 – martie 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) - Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea 

acestora la faţa locului de către comisia de inventariere permanentă numită prin Dispoziţia  
Primarului nr. 12333/2007, modificată prin Dispoziţia nr. 2234/2013 şi evidenţiate în 
listele de inventariere conform procesului verbal  nr. 46505/21.03.2013  după cum 
urmează: teren str.Nicovalei  nr.1 în suprafaţă de  205,48 mp;- teren cultivat legume şi 
zarzavat str.Razelm  nr.25 în suprafaţă de  130 mp; teren cultivat legume şi zarzavat str.Dr 
Marcovici nr. 21 suprafaţă de126 mp; teren bd. Dacia fn  în suprafaţă de  119,7 mp; teren 
str.Caracal fn în suprafaţă de  46,68 mp; teren cultivat legume şi zarzavat str.Razelm  nr.21 
în suprafaţă de  234 mp, teren cultivat legume şi zarzavat str.Bucovăţ  nr.70 în suprafaţă de  
101 mp- teren str.Brazda lui Novac  nr.66, fost unitatea 7 Complex vechi lotul 1 în 
suprafaţă 673,7 mp; teren str.Brazda lui Novac  nr.66, fost unitatea 7 Complex vechi lotul 
2 în suprafaţă 14,7 mp; teren str.Brazda lui Novac  nr.66, fost unitatea 7 Complex vechi 
lotul 3 în suprafaţă 30,8 mp, teren str. Unirii nr.16 în suprafaţă de 28mp aflat în 
indiviziune. 
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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.                

Comisia de inventariere a identificat suprafeţe de terenuri ce urmează a se înregistra 
în evidenţa domeniului privat şi a stabilit 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) - 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. 
46505/21.03.2013         astfel că este necesară modificarea elementelor de identificare 
vecini ale bunurilor din domeniul privat conform anexei nr.2 la prezentul raport precum şi 
mărirea suprafeţelor şi a valorilor de inventar, după cum urmează: 

- Prin adresa nr. 17264/01.02.2013 doamna Crişu Nicolina cu domiciliul în Craiova, 
str. Calea Unirii, nr. 133, a solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pe 
numele proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenul situat în Craiova, str. 
Calea Unirii, nr. 133 (fost nr. 125). În baza Planului de Amplasament şi Delimitare a 
Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa menţionată, este identificat 
terenul în  suprafaţă de 1126 mp, astfel că este necesară modificarea suprafeţei, a valorii 
de inventar şi a vecinătăţilor terenului identificat la poziţia 776 anexa nr.2 secţiunea A din 
HCL nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL prin HCL nr.184/2009 conform anexei 
nr.   2 la prezentul raport. 

- Prin adresa nr. 144247/31.10.2012 doamna Feldrihan Iulia a solicitat acordul pentru 
întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având 
ca obiect terenul situat în Craiova, str. Fraţii Goleşti nr.39. În baza Planului de 
Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa 
menţionată, este identificat terenul în  suprafaţă de 342 mp, astfel că este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar şi a vecinătăţilor terenului identificat la poz. 
21 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.223/2008  dat în administrarea Consiliului Local 
conform anexei nr.  2 la prezentul raport. 

- Prin adresa nr. 24096/13.02.2013 domnul Tobă Gheorghe cu domiciliul în Craiova, 
str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 22, a solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei 
cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenul situat în 
Craiova, str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 22 (fostă Timiş nr. 14). În baza Planului de 
Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana fizică autorizată la adresa 
menţionată, este identificat terenul în  suprafaţă de 763 mp, astfel că este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar şi a vecinătăţilor terenului identificat la 
poziţia 753 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL 
prin HCL nr.184/2009 conform anexei nr.  2  la prezentul raport. 

- Este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar  a terenului identificat la 
poziţia 634 anexa nr.2 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în administrarea RAADPFL 
prin HCL nr.282/2008 conform anexei nr.  2  la prezentul raport. 
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3)- Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/06.10.2010 s-a 

aprobat declararea de utilitate publică de interes local lucrarea „Realizare pasaj denivelat 
subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul 
Traian, in vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici, s-a aprobat amplasamentul lucrarii, s-a aprobat sursa de 
finantare din bugetul local si din fonduri nerambursabile prin Programul Operational 
Regional-Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-potential de 
crestere”, s-a aprobat declansarea procedurii de expropriere si s-a aprobat suma globala a 
despăgubirilor. 

Cele două clădiri situate in Craiova, str. Aries, nr. 8 si str. Carada, nr. 15, au facut 
obiectul exproprierii in temeiul Legii nr. 198/25.05.2004 privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale si în temeiul Legii nr. 
255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes national, judetean si local.  

Pentru realizarea lucrărilor  de deviere a utilitătilor identificate in timpul aplicarii 
Proiectului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada 
A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. 
Carol I – str. Aries,, precum şi datorită faptului că lucrarea de realizare a pasajului 
denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza aprobată prin 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/06.10.2010 este o lucrare de 
utilitate publică de interes local este necesară trecerea din domeniul privat în domeniul 
public al municipiului Craiova a bunului care figurează în inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova  la poziţia 623 din anexa nr.2 secţiunea 
A a HCL nr.522/2007 şi anume teren str. Ialomicioarei nr.15( fostă str. Eugeniu Carada 
nr.15) în sup.380 mp- LG 112, cu număr de inventar 41000145, bun care urmează să fie 
administrat  de către RAADPFL Craiova, 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;  

- trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a bunului 
prezentat în anexa nr. 3 
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• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
• Modificarea pe cale de consecinţă prin completare a inventarului domeniului public 

al municipiului Craiova aprobat prin H.C.L. 147/1999 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                             

   Adriana Cîmpeanu                                                            
 
 
 
                             ÎNTOCMIT, 
                                              Exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 
 
                                           Vizat de legalitate   

                              cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 

 
 



ANEXA NR. 1 
                                                                               INTRĂRI BUNURI

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Valoare 
Inv.

Administrator

1 TEREN STR. NICOVALEI NR.1, - SUP. 205,48 MP A 1-522/2007
STR. 

NICOVALEI+STR.D
ECEBAL

PROPR PRIVATĂ. STR. NICOVALEI PROP.PRIVATA 98,630.00
CONSILIUL 

LOCAL

2 TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR.RAZELM 
NR.25, ÎN SUP DE 130 MP A 1-522/2007; IMOBIL STR. 

RAZELM NR23
IMOBIL STR. 

RAZELM NR.25 PROP.PRIVATĂ STR.RAZELM 14,300.00 CONSILIUL LOCAL

3 TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR.DR. 
MARCOVICI NR.21, ÎN SUP DE 126 MP A 1-522/2007

DOM PRIVAT STR 
NOUA NR 30 (FOST 

26A)

STR DR 
MARCOVICI DOM PRIV IMOBIL STR 

MARCOVICI NR.21 13,860.00 CONSILIUL LOCAL

4 TEREN BD DACIA FN, SUP 119,7 MP A 1-522/2007 DOM PUBLIC BD.DACIA ALEE BETONATĂ SPAŢIU VERDE BL 20 57,456.00 CONSILIUL LOCAL

5 TEREN STR CARACAL ,FN. SUP 46.68MP A 1-522/2007 DOM PUBLIC STR CARACAL
IMOBIL STR 
CARACAL 
NR79D,79C

DOM PUBLIC+SC 
NR.29 22,406.00 CONSILIUL LOCAL

6 TERN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR.RAZELM, 
NR.21, SUP.234MP A 1-522/2007 IMOBIL STR 

RAZELM NR.19
IMOBIL STR 

RAZELM NR.23 PROPR PRIV STR,RAZELM 25,740.00 CONSILIUL LOCAL

7 TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR, 
BUCOVĂŢ NR.70, SUP 101 MP A 1-522/2007

IMOBIL STR. ALEX 
CEL BUN, ALEEA 5, 

NR.13

IMOBIL 
STR.BUCOVĂŢ 

NR.70
PROPR PRIV PROPR PRIV 48,480.00 CONSILIUL LOCAL

8
TEREN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.66(UNITATEA 7 
COMPLEX VECHI)LOTUL 3 COMPUS DIN: C3-ANEXE 
30.800MP 

A 1-522/2007 DOM.PRIVAT C3 DOM.PUBLIC DOM.PUBLIC DOM.PRIVAT C1 22,792.00 CONSILIUL LOCAL

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



9
TEREN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.66(UNITATEA 7 
COMPLEX VECHI)LOTUL 1 COMPUS DIN: C1-
RESTAURANT NOVACI 411MP,C3-ANEXE 68,35MP, C5 
TERASĂ COFETĂRIE 10.23MP SUP TOTALĂ 673.43MP

A 1-522/2007 DOM PUBLIC DOM PUBLIC DOM PUBLIC 
+DOM PRIVAT

DOM PUBLIC+ DOM 
PRIVAT 498538.00 CONSILIUL LOCAL

10
TEREN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.66 (UNITATEA 7 
COMPLEX VECHI) LOTUL 2 COMPUS DIN: C3-ANEXE 
14.70MP 

A 1-522/2007 DOM PUBLIC DOM.PRIVAT C3 DOM.PUBLIC DOM.PRIVAT C3 10,878.00 CONSILIUL LOCAL

11 TEREN  STR. UNIRII NR.16 SUP. 28MP IN INDIVIZIUNE A 1-522/2007 DOM PUBL. STR. UNIRII DOM.PUBLIC DOM.PUBL. 20,720.00 CONSILIUL 
LOCAL



ANEXA NR.2
MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Suprafaţă Valoare 
Inv. Administrator

1 TEREN STR. CALEA UNIRII NR.133 
(FOST NR. 125) 1126 MP A/776; 2-522/2007 1126 mp PROPR. PART STR. UNIRII PROP.PART PROP.PART 851,788.00 RAADPFL

2 TEREN STR. FRAŢII GOLEŞTI NR. 39 ,  
342 MP A/21; 2-223/2008 342mp PROP.PART.

STR. 
MITR.NIFON.
CRIVEANU

PROP.PART. STR. FRAŢII 
GOLEŞTI 328,866.51 CONSILIUL 

LOCAL

3 TEREN STR LIPSCANI NR.16- 40,70 MP A/634 2-522/2007 40.70mp STR.LIPSCANI PROP. PART PROP.PART PROP.PART 30,426.00 RAADPFL

4
TEREN STR. PICTOR OSCAR 
OBEDEANU  NR.22  (FOSTĂ TIMIŞ NR 
14), 763 MP 

A/753 2-522/2007 763mp PROP.PART. PROP.PART
ALEE 
ACCES+STR.
CRIŞULUI

PROP.PART 579,933.00 RAADPFL

Elemente de identificare vecini (N,S,V,E)



ANEXA NR.3

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Număr 
inventar

Valoare 
Inv.

Administra
tor

1
TEREN STR.IALOMICIOARA NR.15 (FOSTA 
STR. EUGENIU CARADA NR. 15) - 380 MP - 
LG. 112

A/623;
6/A 

2-522/2007;3-
84/2010 41000145 PROP. 

PART.
STR. 

IALOMICIOARA PROP.PART PROP. PART. 0,01 RAADPFL

Elemente de identificare vecini (N,S,V,E)

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova
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