
 

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 
28.02.2013; 

Având în vedere raportul nr.28274/2013 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; 

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 modifică valorile de inventar şi elementele de identificare ale bunurilor 

prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 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.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

                Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 28274 /20.02.2013 
 
                                                                                                                        
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR                                                                                                  

         LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                                              
       

 
1                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.  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craioava  sub nr.9333/21.01.2013 
S.C.Compania de Apă Oltenia S.A comunică valoarea totală  de 392.723.826,91 lei a   
investiţiei realizată în programul ISPA 2000/RO/16/P/002  ca urmare a finalizării proiectelor 
aferente programul ISPA 2000/RO/16/P/002 -02- Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de epurare 
a apelor uzate din municipiul Craiova  şi predării mijlocelor fixe către  Primăria Municipiului 
Craioava prin PROCESUL-VERBAL DE PREDARE -PRIMIRE înregistrat la Primăria 
Municipiului Craioava  sub nr 5004/15.01.2013 şi  la  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A cu 
nr.21826/28.12.2012.                                                                                                                                        

 Avînd la bază  PROCESUL-VERBAL DE PREDARE -PRIMIRE a  mijlocelor fixe pentru 
lucrările efectuate anterior în cadrul  programul ISPA înregistrat la  la Primăria Municipiului 
Craioava  sub nr 5840/16.01.2012  şi  la  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A cu 
nr.17444/29.11.2011 prin Hotărârea nr.43/2012, Consiliul Local al Municipilui Craiova, a 
aprobat introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiţiei “Reabilitarea 
reţelei de distribuţie a apei potabile şi reţelei de canalizare, precum şi furnizarea de facilităţi 
pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecţia fluviului Dunăre, România” 
în valoare totală de  392776829,98 lei (316755508 lei + TVA 76021321,98 lai) şi a avut 
următoarele obiective: 
1. - Reabilitarea şi modernizarea statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Craiova - 
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1/12.08.2011, cu valoarea de 
175749927,78 lei(141733812,68 lei + TVA 34016115,10 lei) 
2. - Extinderea şi reabilitarea retelei de canalizare în municipiul Craiova - Procesul verbal de 
receptie finală nr.1/11.11.2011, cu valoarea totală de 121668649,55 lei (98119878,67 lei + TVA 
23548770,88 lei) 

- Reabilitare retea de distributie  apa potabila în municipiul Craiova -  Procesul verbal de 
receptie finală din data de 16.08.2011, cu valoarea totală de 95358252,65 lei (76901816,65 lei + 
TVA 18456436 lei).  

Avînd în vedere Procesul verbal nr,5840/16.01.2012 şi  Procesul verbal nr,5004/15.01.2013 
la care se face referire  S.C.Compania de Apă Oltenia S.A solicită modificarea valorii totale a 
investiţiei înregistrate , de la  392776829,98 lei   la 392.723.826,91 lei  în sensul corelării cu 
următoarele: 



 

3. - Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-02- Reabilitarea şi modernizarea statiei de epurare a 
apelor uzate din municipiul Craiova - procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe 
pentru  lucrarile efectuate nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 175.452.253.73 
lei(valoare lucrări şi asistenţă 141493753,02lei +TVA 33.958.500,71lei) 
4. - Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-03 Extinderea şi reabilitarea retelei de canalizare în 
municipiul Craiova - Procesul verbal de procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe 
pentru  lucrarile efectuate nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 122068680 lei (valoare 
lucrări şi asistenţă 98.442.484.56 lei + TVA 23.626.196,29 lei) 

-  Investiţia  ISPA 2000/RO/16/P/002-04-Reabilitare retea de distributie  apa potabila în 
municipiul Craiova -  Procesul verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  lucrarile 
efectuate nr.5004//12.01.2013, cu valoarea totală de 95.202.892,30lei (valoare lucrări şi 
asistenţă 76.776526,05 lei + TVA 18.426.366,25lei). 

 Drept urmare se propune  modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008 in sensul modificării valorilor de inventar ale bunurilor descrise mai sus la 
valorile prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport. 

   2. Prin adresa nr.8580/18.01.2013 Direcţia Juridică ,Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ transmite Contractul de schimb imobiliar  nr.40 din 18.o1.2013 
autentificat la Biroul Notarial Pătrău Gheorghe prin care Municipiul Craiova a transmis terenul 
proprietate privată a municipiului  în suprafaţa de 115mp înscris în cartea funciară nr.213940 
Craiova număr cadastral 213840Craiova ,situat str.Arieş nr.8 ,coschimbaşului Ciolofan Mircea 
Sorin şi Ciolofan Alina .Municipiul Craiova a primit în proprietate publică, terenul proprietatea 
coschimbaşului Ciolofan Mircea Sorin şi Ciolofan Alina în suprafaţă de 76mp proprietatea  
Ciolofan Mircea Sorin şi Ciolofan Alina ,situat în str.Arieş nr.6A,înscris în cartea funciară 
nr.213286 Craiova ,cu nr.cadastral 213286.Terenul intravilan,în suprafaţă de 76mp din acte şi 
din măsurători, care va fi introdus în domeniul public al  Municipiul Craiova are vecinătăţile şi 
laturile: la Nord- propr.Butărescu,la Est-str.Arieş,la Sud-teren domeniul privat al municipiului 
Craiova cu nr.cadastral 213941,la Vest-lotul nr.2 domeniul privat al municipiului 
Craiova.Valoarea terenului ce se transmite este de 56240 lei fiind înscrisă în Contractul de 
schimb imobiliar  nr.40 din 18.o1.2013 ,la care se adaugă cheltuielile ocazionate cu realizarea 
autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară în sumă totală de4504,88lei 
(1436lei -dezmembrareloturi+3068.88-autentificare contract de schimb)      

  Drept urmare se propune modificarea inventarului domeniului public prin 
completarea inventarului domeniului public cu  bunul descris şi prevăzut în  anexa 
2 la prezentul raport; 

 3. Prin adresa nr.5042/14.01.2013 Serviciul Administrare Locuinţe comunică faptul că la 
cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se solicită trecerea din proprietatea 
publică a Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului a construcţiilor de locuinţe 
aferente blocurilor  R2,R4,R6,R8,R10,R12,R14,R16,R20,situate în Craiova cartierul Romanescu 
actual str. Potelu. 

   Programul de construire de locuinţe  pentru tineri destinate închirierii,s-a derulat de 
Agenţia  Naţională pentru Locuinţe şi s-a concretizat prin finalizarea obiectivului de investiţii 
situat in cartierul Romanescu,str,Potelu etapa I cu un total de 126 unităţi locative prin semnarea 
PROTOCOLULUI DE PREDARE -PRIMIRE înregistrat la Primăria Municipiului   Craiova la     
nr.98116/03.07.2008 şi cu transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în  
suprafaţă de 12000,00mp aferent obiectivului de investiţii . 

În baza protocolului ,blocurile R2,R4,R6,R8,R10,R12,R14,R16,R20,situate în Craiova 
cartierul Romanescu actual str. Potelu.au fost predate spre administrare,punere în funcţiune şi 
exploatare de Consiliul Local , sunt înscrise ca mijloace fixe ,sunt inventariate ,iar potrivit 



 

adresei nr.104167/24.08.2009  s-au acordat numere factoriale de la nr.166-bl.R2 la nr.184-
bl.R20. 

Valoarea de investiţie finanţată de ANL pentru obiectivul ,,Locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, str.Potelu etapa I,cu 126 unităţi locative este de 15206975,86 lei fiind comunicată 
prin adresa nr.42708/19.03.2010. 

 Drept urmare se propune modificarea inventarului domeniului public prin 
completarea inventarului domeniului public cu  bunurile-blocuri- descrise şi 
prevăzute în  anexa 2 la prezentul raport; 

4. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craioava cu nr.158775/2012,Grădiniţa 
cu Program Prelungit ,,VOINICEII ,,Craiova solicită înregistrarea unei diferenţe de teren de 
2575 mp ,ca urmare  a măsurătorilor  cadastrale efectuate la Grădiniţa nr.32 Craiova-actuală  
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,VOINICEII.Conform Încheierii nr.744008/2008  Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate  Imobiliară Dolj , dispune înfiinţarea cărţii funciare nr.63250 UAT 
Craiova privind imobilul  Grădiniţa nr.32,situat în Craiova str.Colonel Scarlat Demetriade nr.10 
(Brazda lui Novac nr.10) compus din teren intravilan în suprafaţă de 4140 mp din acte şi 
4222mp din măsurători şi construcţie C1 cu Sc-1212mp avînd număr cadastral 23306  cu drept 
de proprietate în favoarea Municipului Craiova -Domeniu Public şi drept de administrare în 
favoarea Consiliul Local al municipiului Craiova. 

Din măsurătorile topografice efectuate şi transpuse în Planul de Amplasament şi Delimitare 
a imobilului scara 1.1000, anexat la prezentul raport ,curtea Grădiniţei delimitată de gardul 
împrejmuitor ,are suprafaţa totală de 6797mp astfel că pentru diferenţa de 2575mp este 
necesară  modificarea inventarului.Bunul imobil   Grădiniţa nr.32,figurează în Anexa 2 la H.G. 
nr. 141/2008.pentru modificarea şi completarea  Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Dolj la poziţia 3730. 

 Drept urmare se propune modificarea denumirii şi a elementelor de identificare ale 
bunului Grădiniţa nr.32 actual  Grădiniţa cu Program Prelungit ,,VOINICEII ,,Craiova       
descris şi prevăzut în  anexa 1 la prezentul raport; 

     5.Prin Decizia  civilă  nr.10732  pronunţată la data de 09.11.2012 de către Curtea de Apel 
Craoiva , irevocabilă, a fost  respins ca nefondat recursul formulat de reclamantul Popa Marius 
împotriva deciziei civile nr.500/2011 pronunţată de Tribunalul Dolj în contradictoriu cu 
intimatul pîrât MUNICIPIUL CRAIOVA prin PRIMAR,avînd ca obiect acţiune în constatare . 
Imobilul situat în Craiova str.Gheorghe Chiţu nr.61.având elementele de identificare cuprinse în 
schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit în dosarul nr.357/215/2009 al  Tribunalul Dolj,se 
compune din construcţie Fântână publică şi teren aferent în suprafaţă de 1225 mp.,evaluată la  
valoarea de 222135 lei . 

     Drept urmare se propune modificarea inventarului domeniului public prin prin 
completare cu    bunul “Fântână publică şi teren aferent în suprafaţă de 1255mp  din 
măsurătări   situat în Craiova str. Gheorghe Chiţu nr.62 (fost B-dul Mureş), conform 
anexei  2 la prezentul raport.  

 6. Prin adresa nr.178583/04.02.2013 Serviciul Elaborare Implementare Proiecte transmite 
modificarea planşei D10a comunicată către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 
cu solicitarea de a se respecta limitele proiectului aşa cum a fost modificat în urma sesizării 
doamnei Ghiţă Ileana referitoare la suprapunerea terenului proprietate acesteia în suprafaţă de 
286.62mp din str.Caracal , cu proiectul “Reabilitare şi modernizare strada Caracal” iar prin  
adresa nr.156764/20.11.2012 Serviciul Registru Agricol transmite documentaţia privind 
imobilul din str.Caracal nr.91 pentru clarificarea situaţiei. 

.În sensul solicitărilor  se precizează următoarele: 
-La depunerea proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord Sud Est a 

Polului de creştere Craiova” din care face parte şi “Reabilitare şi modernizare strada Caracal” a 



 

existat Încheierea nr.22460/31.03.2011 a Oficiului de Cadasru şi Publicitate Imobiliară Dolj prin 
care imobilul  ce reprezintă strada Caracal,cu număr cadastral 207482 , a fost înscris  în cartea 
funciară 207482 UAT Craiova,cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Craiova -
Domeniul Public şi drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 -Din documentele prezentate se reţine că în baza Deciziei civile nr.272 pronunţată la data 
de 29.03.2006 de către Curtea de Apel Craoiva ,definitivă şi irevocabilă ,s-a emis Dispiziţia 
nr.44179/11.04.2008 a Primarului Municipiului Craiova de restituire parţială în natură a 
terenului în suprafaţă de 286.62 mp situat în Craiova str.Caracal nr.91 având elementele de 
identificare cuprinse în schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit în dosarul nr.1755 civ/2005 
al Curţii de Apel Craoiva ,iar  prin Procesul Verbal înregistrat la Primăria Municipiului Craioava 
sub  nr.24663/20.02.2009, s-a procedat la punerea în posesie către doamna Ghiţă Ileana a 
terenului astfel descris .  

-Prin Încheierea de respingere nr.59627/29.08.2011 a Oficiului de Cadasru  şi Publicitate 
Imobiliară Dolj s-a menţinut soluţia de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară  a 
imobilului situat în str,Caracal nr.91 ,formulată de persana autorizată pentru doamna  Ghiţă 
Ileana,întrucît documentaţia cadastrală întocmită se suprapune în totalitate cu documentaţia 
cadastrală  207482  înscrisă  în cartea funciară 207482 UAT Craiova. 

      Imobilul  înscris în Cartea funciară 207482 UAT Craiova ,cu  drept de Proprietate 
,Municipiul Craiova -Domeniul Public reprezintă Strada Caracal ce figurează la poziţia 2056  în 
Anexa 2 la H.G.141/2008 .pentru modificarea şi completarea  Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dolj .În urma măsurătorilor efectuate de către SC GEOTOP 2001 SRL au 
rezultat suprafeţe mai mari ,astfel că prin Hotărârea nr.144/31.03.2011 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova s-a aprobat modificarea inventarilui bunurilor care aparţin domeniului 
public incluzînd şi  strada Caracal Tronson 1 care are  elemntele de identificare prevăzute în 
Anexa nr.2 la numărul curent 3. 

   Din analiza  documentele prezentate privind proprietatea doamnei Ghiţă Ileana, în raport 
cu intervenţiile în proiect a rezultat o suprapunere de aproximativ 4mp pe latura vecină cu 
trotuarul   situaţie corectată prin  planşa D10a Plan de situaţie - Reabilitare şi modernizare strada 
Caracal drept pentru care  este necesar să se modifice elementele de identificare (suprafaţa)ale 
bunului  strada Caracal Tronson 1  prevăzute  la numărul curent 3. în Anexa nr.2 la  Hotărârea 
nr.144/31.03.2011 a Consiliului Local al Municipiului Craiova conform  planşa D10a Plan de 
situaţie - Reabilitare şi modernizare strada Caracal . 

 Drept urmare se propune modificarea inventarului domeniului public prin 
modificarea elementelor de identificare  ale bunului strada Caracal Tronson 1 prin 
diminuarea suprafeţei totale cu propritătii private   “Teren “în suprafaţă de 268.62mp din 
acte şi 264 mp din măsurătări , aferent propritătii private  situat în Craiova str. Caracal , 
nr. 91 , conform anexei 1 la prezentul raport.  

  
 Faţă de cele prezentate ,în conformitate cu  prevederile Legii nr 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimol juridic al acesteia ,modificată şi completată şi cu 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: 

1. Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008 după cum 
urmează: 

    -modificarea valorilor  de inventar şi  a elementelor de identificare ale 
bunurilor prevăzute în anexa nr1 la prezentul raport, 



 

completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa 2 la 
prezentul raport; 

 
2.   Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 

municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova, nr. 43/2012 referitoare la  
introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiţiei Reabilitarea reţelei 
de distribuţie a apei potabile şi reţelei de canalizare, precum şi furnizarea de facilităţi 
pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecţia fluviului Dunăre, 
România  ,nr 144/2011 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 
141/2008 şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova  cu modificările şi completările 
ulterioare. 

3.      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,                                                   

Şef Serviciu, 
 
                 Adriana Cîmpeanu                                                     

Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

Întocmit, 
 
                                                                                                  

Cons.Silvia Nănău 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.1                              

                                       BUNURI   LA CARE SE MODIFICĂ  VALORILE DE INVENTAR ŞI ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt. Denumirea bunului N

R
. 

H
G

 
14

1/
20

0
8 

N
R

. 

Valoare Inventar.(lei) Suprafaţă 
totală  (mp)

1

  Reabilitarea  şi modernizarea statiei de epurare a 
apelor uzate din municipiul Craiova - procesul 
verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  
lucrarile efectuate nr.5004//12.01.2013,

 43/2012

 175.452.253,73(va.  
lucrari şi asistenta 
141493753,02lei +TVA 
33.958.500,71lei)

2

Extinderea şi reabilitarea retelei de canalizare în 
municipiul Craiova - Procesul verbal de procesul 
verbal de predare-primire a mijloacelor fixe pentru  
lucrarile efectuate nr.5004//12.01.2013, 

 43/2012

  122068680,85 lei (val. 
lucrari si asistenta 
98.442.484.56 lei + TVA 
23.626.196,29 lei)

3

Reabilitare retea de distributie  apa potabila  în 
municipiul Craiova -  Procesul verbal de predare-
primire a mijloacelor fixe pentru  lucrarile 
efectuate nr.5004//12.01.2013                                                             
TOTAL Reabilitarea şi modernizarea staţiei de 
epurare a apelor uzate din municipiul Craiova

43/2012

95.202.892,30lei (val.  
Lucrari şi asistentă 
76.776526,05 lei + TVA 
18.426.366,25lei).                  
TOTAL   392.723.826,91

4
GRĂDINIŢA CU PROGHAM PRELUNGIT 
“VOINICEII”(Fost  GRĂDINIŢA NR.32)-Se majorează 
suprafaţa de la 4140 mp la 6797 mp şi val inv afer.2575mp.

3730 DIN 
HG.141/2008 11311218,36   lei                              6797

5
STRADA CARACAL TRONSON 1   Se modifică suprafaţa 
totală de 64872 MP  2 la 64603.38 mp ( cu 268.62 mp 
afarent imobilului din str Caracal nr.91)

Anexa 2 la HCL 
NR.144/2011 

poz.3
64603.38

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



ANEXA NR. 2 
BUNURI CU CARE SE COMPLETEAZĂ INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului

N
r.

in
ve

nt
ar

Valoare 
Inv.

Anul 
dobîndirii

Situaţie 
juridică

1 TEREN STR. ARIEŞ NR.6A  ÎN SUPRAFATĂ 
DE76 MP - PRO.BUTĂR

ESCU

TEREN 
DOMENIU 

PRIVAT 
NR.CADASTRA

L 213941

LOTUL 2 
MUN.CRAIO

VA
STR.ARIEŞ 60744.88 LEI

2013-
CONTRACT 
DE SCHIMB 
IMOBILIAR 

NR.40.

CONTRACT 
DE SCHIMB 
IMOBILIAR 

NR.40.

2
BLOCUL R2 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.166

12007932 1.384.637,38 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

3
BLOCUL R4 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.168

12007966 1.684.399,31 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

4
LOCUL R6 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.170

12oo7967 1.359.058,76 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

5
BLOCUL R8 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.172

12oo7968 1.385893,7 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

6
BLOCUL R10 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.174

12oo7969 1.703.822,80 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

7
BLOCUL R 12 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.176

12oo7970 1.362.707,82 2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

8
BLOCUL R 14 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.178

12oo7971

1.358.775,89

2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

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



9
BLOCUL R 16 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.180

12oo7972

1.756.703,78

2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

10
BLOCUL R 18 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.182

12oo7973

1.435.648,80

2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

11
BLOCUL R 20 INDICATIV PROIECT LOUINŢE 
PENTRU TINERI CART.ROMANESCU-
STR.POTELU-ACTUAL STR.POTELU NR.184

12oo7974

1.775.327,66

2008
Protocol de 

Predare -Primire 
nr.98116

12
 FÎNTÂNĂ PUBLICĂ ŞI TEREN AFERENT 
STR.GHE.CHIŢU NR.61 ÎN SUPRAFATĂ DE 
1225 MP

CONSILIUL 
JUVEŢEAN

B-DUL 
GHE.CHIŢU

STRADA 
ÎNCLINATĂ

SCBARICI 
GAZ

222135.00

2013
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