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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 
28.02.2013. 

Având în vedere raportul nr.26720/2013 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 majorează valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, cu diferenţa de valoare rezultată din 
reevaluarea bunurilor.  

c) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

d) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 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 şi 147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 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.26720/18.02.2013 

 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 şi nr. 273/2012.  

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 noiembrie 2012 - ianuarie 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)  - Prin H.C.L. nr. 320/2009 s-a aprobat dezmembrarea terenului în suprafaţă de 
540.000 mp din acte şi 534.027 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Bucovăţ, nr. 124 
în două loturi şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a 
unei suprafeţe de teren dezmembrat, pentru lotul 1 în suprafaţă de 12.024 mp. Noua adresă 
a lotului 1 este str. Banu Stepan nr.2A, conform extrasului de carte funciară,   iar valoarea 
de inventar este de 572.102 lei, conform fişei mijlocului fix . 

       Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. nr. 320/2009, prin care s-a aprobat trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a suprafeţei de teren 
dezmembrat, lotul 1, în suprafaţă de 12.024 mp, cu nr. cadastral 22573/1 este necesară 
completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunea A, din anexa nr. 1 
la HCL. nr. 522/2007,  prin intrarea bunului denumit Teren str. Banu Stepan nr.2A, în 
suprafaţă de 12.024 mp având următoarele vecinătăţi: Nord- proprietate publică, Sud-
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proprietate particulară, Vest- proprietare publică, Est-str. Banu Stepan  conform anexei 
nr. 1 la prezentul raport. 

         
- Prin H.C.L. nr. 272/2012 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune a bunurilor: Staţie 
Pompare Sp3 "Popoveni" cu valoarea de inventar de 40.210,01 lei; Staţie Pompare Sp7 "1 
Mai" cu valoarea de inventar de 0,01 lei şi Alimentare Apă Mihăiţa cu diferenţa de valoare 
de 958.898,60 lei, astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat, secţiunea A, din anexa nr. 3 la HCL. nr. 522/2007, prin intrarea 
acestor bunuri, conform anexei nr. 1 la prezentul raport. 

- Bunurile „structură luminoasă fântână floare nufăr,, 2 buc. cu valoarea de inventar 
de 33777,60 lei; „structură luminoasă fântână arteziană,, 2 buc. cu valoarea de inventar de 
33.777,60 lei şi  ,,structură luminoasă fântână orhidee,, 1 buc. cu valoarea de inventar de 
15.444,20 lei au fost achiziţionate în baza facturii nr. 565/27.11.2012, de la S.C. 
Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti. Aceste bunuri au fost înregistrate 
în baza Notei de Recepţie şi Constatare de Diferenţe nr. 335/11.12.2012 fiind  puse în 
funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 27.11.2012, conform Procesului Verbal 
de Recepţie nr. 161616/28.11.2012. Astfel este necesară completarea cu aceste bunuri a 
inventarului domeniului privat, secţiunea B, anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 522/2007, 
conform anexei nr. 1 la prezentul raport.  

       - 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. 1494/11.09.2012 şi evidenţiate în listele de 
inventariere conform procesului verbal  nr. 173840/12.12.2012.                  

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. 2 la HCL. nr. 522/2007, cu bunurile: teren str. Ana Ipătescu,  nr. 80, în 
suprafaţă de 165 mp şi teren str. Pictor Oscar Obedeanu,  nr. 23, (fostă str. Timiş nr. 
19+19A), în suprafaţă de 301 mp, având elementele de identificare şi valorile conform 
anexei nr. 1 la prezentul raport. 

 
 2) - Din situaţia privind calculul amortizării bunurilor din domeniul privat în vederea 

întocmirii tarifelor prevăzute în contractul de concesiune a bunurilor proprietate privată a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, reiese faptul că,  bunurile: clădire anexă Făcăi; 
construcţie Făcăi, 3 buc.; hidrofor Făcăi şi împrejmuire gard sârmă Făcăi, nu au fost 
reevaluate cu ocazia preluării in concesiune a acestor  bunuri de către SC Salubritate 
Craiova SRL, fiind prinse în anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 209/2011, cu valoare rămasă zero. 

Prin H.C.L. nr. 87/2012, s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 106729/2011, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L, având ca obiect bunuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 209/20, prin 
reevaluarea bunurilor. Evaluarea a fost făcută de către expertul evaluator Bucsa Badita din 
cadrul S.C. Evaluare Întreprinderi Audit Craiova, şi se regăseşte în anexa nr. 3 a H.C.L. nr. 
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87/2012, astfel că este necesară înregistrarea diferenţei de valoare din reevaluare de 
210.805,86 lei, ce reprezintă diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea de inventar a 
bunurilor reevaluate, conform anexei nr. 2 la prezentul raport. 

 
3)  În baza Planului de Amplasament şi Delimitare al Bunului Imobil situat în 

Craiova, str. Timiş nr. 19,  identificat la poziţia nr. 754 şi nr. 755 din anexa nr. 2 la H.C.L. 
nr. 522/2007 şi dat în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova la poziţia nr. 626 şi nr. 627 
din anexa la H.C.L. nr. 282/2008, este necesară modificarea denumirii  şi valorii 
bunurilor de la poziţia nr. 754 şi nr. 755 din anexa nr. 2 secţiunea A  la H.C.L. nr. 
522/2007, conform anexei nr. 3 la prezentul raport,  Valoarea bunurilor a fost stabilită 
conform raportului de evaluare nr.187648/27.12.2012.   

- Prin adresa nr. 85554/03.07.2012 domnii Tudor  Mitiţă-Dumitru  şi Bădiţă 
AlexandruAntoniu, cu domiciliul în Craiova, str. Câmpia Islaz, nr. 35, au solicitat acordul 
pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul 
Craiova, având ca obiect terenul situat în Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 33 (fost nr. 35). În 
baza Planului de Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana fizică 
autorizată Gheorghe Fetoiu, la adresa menţionată, este identificat terenul în  suprafaţă de 
788 mp, din care sup. 215 mp situat sub locuinţa cumpărată în temeiul Legii nr.  112/1995 
şi sup. 573 mp teren curte, astfel că este necesară modificarea suprafeţei terenului 
identificat la poziţia 252 anexa nr.1 secţiunea A din HCL nr.522/2007  dat în 
administrarea RAADPFL prin HCL nr,184/2009 conform anexei nr. 3 la prezentul 
raport. 

- În baza schiţei topografice a rezultat faptul că denumirea corectă a străzii Rândunele 
este Rândunelelor, astfel că este necesară modificarea denumirii bunurilor de la 
poziţia nr. 210 şi nr. 211 din anexa nr. 1  secţiunea A la H.C.L. nr. 522/2007, precum 
şi a elementelor de identificare vecini pentru poziţia 210 -N domeniu privat,  S str. 
Rândunelelor, V domeniu privat, E str. Sinoe  şi pentru poziţia 211- N domeniu  privat, S 
str. Rândunelelor, V propr. Particulară, E domeniu privat, conform anexei nr. 3 la 
prezentul raport.  

 
4)- 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. 

Faţa de cele două clădiri situate in Craiova, str. Aries, nr. 8 si str. Carada, nr. 15, 
care 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 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 
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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,, trebuia transferată 
proprietatea asupra terenului din proprietatea privată a persoanelor fizice in proprietatea 
Municipiului Craiova. 

Astfel, prin H.C.L. nr. 100/2012 a fost aprobată dezmembrarea terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova situat în strada Arieş nr.8, în suprafaţă totală de 
346 mp ( 350 mp din măsurători) în două loturi, şi anume: lotul 1 în suprafaţă de 115 mp, 
şi lotul 2 în suprafaţă de 235 mp. Valoarea stabilită în urma reevaluării pentru terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova situat în strada Arieş nr.8 (ambele 
loturi) în suprafaţă de 346 mp ( 350 mp din măsurători) conform fişei mijlocului fix, este 
de 269.784 lei. 

În acelaş act normativ a fost aprobat şi schimbul având ca obiect terenul aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în strada Arieş nr.8 (lotul 1 din 
dezmembrare)în suprafaţă de 115 mp, înscris în cartea funciară 213940 număr cadastral 
213940 şi având valoarea de 85100 lei, cu terenul proprietate privată a numiţilor Ciolofan 
Mircea Sorin şi CiolofanAlina situatin Craiova str, Arieş nr. 6A, înscris în cartea funciară 
nr.58265Craiova,cu număr cadastral 22377. Acest schimb a fost autentificat prin actul de 
schimb imobiliar autentificat cu nr.40/18.01.2013. Terenul dobândit de către Municipiul 
Craiova cu titlu de schimb se va introduce în domeniul public al municipiului Craiova. 

În acelaşi act normativ a fost insuşit raportul de evaluare a terenului situat in 
Craiova, str. Aries, nr. 6A, proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin si doamnei 
Ciolofan Alina ce face obiectul schimbului de terenuri precum şi raportul de evaluare a 
terenului situat in Craiova, str. Aries, nr. 8, proprietatea privata a municipiului Craiova, ce 
face obiectul schimbului de terenuri. 

Deoarece 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, 
respectiv ieşirea din domeniu privat a bunului de la poziţia 524 din anexa nr.2 
secţiunea A a H.C.L. nr.522/2007 şi anume teren str. Arieş nr.8,  în sup.350 mp- LG 112, 
conform anexei nr. 4 la prezentul raport.  

 
 
- Prin HCL nr.114/2012 a fost completat  în mod eronat inventarul bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova cu terenul înscris la poziţia 3 din anexa 
nr.1 la această hotărâre. Am constatat din verificări faptul că  bunul se mai găseşte 
identificat încă o dată la poziţia 252 din anexa nr.1 secţiunea A din H.C.L.522/2007, astfel 
incât se impune anularea poziţiei nr.3 din anexa nr.1 a HCL nr.114/2012 şi ieşirea 
bunului din domeniul privat conform anexei nr.4 la prezentul raport. 

 
 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
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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; 
 -majorare a valorii de inventar cu diferenţa de valoare rezultată din     

reevaluarea  bunurilor  prezentate în anexa nr. 2; 
 - modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în anexa nr. 

3;  
-  anulare a unor poziţii de bunuri conform anexei nr. 4. 

• 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,                                                          ŞEF SERVICIU, 

  Adriana Cîmpeanu                                                cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
 
                                    ÎNTOCMIT, 
                                              Exp.  Madlen Chiriac 
 
                                                                

                                       
 

 



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.

Administra
tor

1 TEREN STR. BANU STEPAN NR.2A LOTUL NR. 1, - SUP. 
12.024 MP A 1-522/2007 PROPR. 

PUBLICĂ PROPR. PART. PROPR. PUBLICĂ STR.BANU STEPAN 572,102.00
CONSILIUL 

LOCAL

2 ALIMENTARE APĂ  MUN. CV. MIHĂIŢA  1256, 
VALOAREA DE INVENTAR  958898,60 

A/1; 
A/1

3-522/2007; 
281/2008 958,898.60 COMPANIA DE 

APĂ S.A.

3 STAŢIE POMPARE SP3 "POPOVENI" A 3-522/2007 40,210.01 COMPANIA DE 
APĂ S.A.

4 STAŢIE POMPARE SP7 "1 MAI" A 3-522/2007 0.01 COMPANIA DE 
APĂ S.A.

5 STRUCTURĂ LUMINOASĂ FÂNTÂNĂ  FLOARE  NUFĂR, 
2 BUC B 2-522/2007 33,777.60 R.A.A.D.P.F.L.

6 STRUCTURĂ LUMINOASĂ FÂNTÂNĂ  ARTEZIANĂ, 2 
BUC B 2-522/2007 33,777.60 R.A.A.D.P.F.L.

7 STRUCTURĂ LUMINOASĂ FÂNTÂNĂ  ORHIDEE B 2-522/2007 15,444.20 R.A.A.D.P.F.L.

8 TEREN STR.ANA IPĂTESCU NR.80 ÎN SUPRAFATĂ DE 
165 MP A 2-522/2007 STR. ANA 

IPĂTESCU

STR. ANA 
IPĂTESCU 
NR.82 + 
CĂLDARARU 
FLORIN

STR. ANA 
IPĂTESCU NR.76 
+ CĂLDARARU 
FLORIN

STR. ANA 
IPĂTESCU 

82295.40

R.A.A.D.P.F.L.

9 TEREN STR. PICTOR  OSCAR OBEDEANU NR. 23 ( 
FOSTĂ TIMIS NR.19+19A ÎN SUPRAFATĂ DE 301 MP A 2-522/2007 STR. PICTOR 

OSCAR 
OBEDEANU 

PROP. PART  
IMOBIL   STR. 
PICTOR OSCAR  
OBEDEANU   NR. 
25                                        

IMOBIL   STR. 
PICTOR OSCAR  
OBEDEANU   NR. 21 232,013.81

R.A.A.D.P.F.L.

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



ANEXA NR. 
2

MAJORAREA  VALORII DE INVENTAR CU DIFERENŢA DE 
VALOARE REZULTATĂ DIN REEVALUAREA BUNURILOR 
DIN DOMENIUL PRIVAT DATE ÎN CONCESIUNE S.C. 
"SALUBRITATE CRAIOVA" S.R.L.

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Număr 

inventar

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi

ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Valoare 
Inv. Dif. Valoare Valoare 

Justă
ADMINISTR

ATOR

1 CLĂDIRE ANEXĂ (CONCESIONAT DE S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.) 11000040 A/1 6-522/2007; 

209/2011 26.40 83,149.60 83,176.00 CONSILIUL 
LOCAL

2 CONSTRUCŢIE 1 (CONCESIONAT DE S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.) 11000041 A/2 6-522/2007; 

209/2011 10.80 33,331.20 33,342.00 CONSILIUL 
LOCAL

3 CONSTRUCŢIE 2 (CONCESIONAT DE S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.) 11000042 A/3 6-522/2007; 

209/2011 16.34 44,952.66 44,969.00 CONSILIUL 
LOCAL

4 CONSTRUCŢIE 3 (CONCESIONAT DE S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.) 11000012 A/4 6-522/2007; 

209/2011 0.83 7,776.17 7,777.00 CONSILIUL 
LOCAL

5 HIDROFOR (CONCESIONAT DE S.C. SALUBRITATE 
CRAIOVA S.R.L.) 11000000 A/5 6-522/2007; 

209/2011 1.76 3,564.24 3,566.00 CONSILIUL 
LOCAL

6 ÎMPREJMUIRE GARD SÂRMĂ (CONCESIONAT DE S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.) 11000019 A/6 6-522/2007; 

209/2011 8.01 38,031.99 38,040.00 CONSILIUL 
LOCAL

                              TOTAL 64.14 210,805.86 210,870.00









ANEXA NR. 3 
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

Valoare 
Inv.

Administra
tor

1 TEREN STR.OSCAR OBEDEANU, NR. 25,- 
SUP. 190,84 MP  - LG. 112

A/754; 
A/626

2-522/2007; 
282/2008 147,101.00 RAADPFL

2 TERENSTR. OSCAR OBEDEANU, NR.25- 
SUP. 465,08 MP - LG. 112

A/755; 
A/627

2-522/2007; 
282/2008 358,488.00 RAADPFL

3 TEREN CULTIVAT STR.RÂNDUNELELOR 
NR. 16 - SUP. 320 MP, A/210 1-522/2007 DOM.PRIVAT

STR. 
RÂNDUNELE
LOR

DOM.PRIVAT STR. SINOE CONSILIUL 
LOCAL

4 TEREN CULTIVAT STR.RÂNDUNELELOR 
NR.18-212 MP A/211 1-522/2007 DOM.PRIVAT

STR. 
RÂNDUNELE
LOR

PROPR.PART DOM.PRIVA
T

CONSILIUL 
LOCAL

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



























































ANEXA NR. 4 
                                                                              IEŞIRI BUNURI

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

Administra
tor

1

TEREN STR.CÂMPIA ISLAZ NR.33(FOST NR.35)-
SUP.TOT.788MP LG 112/1995, DIN CARE 
SUP.215MP SITUAT SUB LOCUINŢĂ ŞI 
SUP.573MP TEREN CURTE 

A 2-522/2007; STR. CÂMPIA 
ISLAZ

PROPR. 
PRIVATĂ

PROPR. 
PRIVATĂ

PROPR. PRIV ŞI 
STR.CÂMPIA 

ISLAZ
RAADPFL

2

TEREN STR. ARIEŞ  NR. 8 - SUP. 361 MP - LG. 
112,  DIN MĂSURĂTORI SUP. 350 MP, DIN 
CARE LOTUL NR. 1 - SUP. 115 MP ŞI LOTUL NR. 
2 - SUP.235 MP

A

524-2A-
522/2007; 7-

4A-
35/2010;  2-

3A-
84/2010; 
100/2012 

PROP. PART. PROP. PART. PROP. 
PART. STR. ARIEŞ RAADPFL

+

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