
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                       PROIECT 

 
               HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 05.01.2015; 

Având în vedere raportul nr.205303/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, 
modificată şi completată, Titlului I, art. 554, Titlului II, art.562 alin.2, Titlul VI, art. 858 
– 870, art.889 alin.1 din Codul Civil şi art.7 din Legea 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, prin completare cu bunurile construcţii prevăzute în anexa 
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.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată. 

               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 şi Direcţia Patrimoniu 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.205303/30.12.2014 

 
                                                                              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. 

      Pentru respectarea prevederilor Legii nr.15/1994 privind actualizarea valorii 
de intrare a mijloacelor fixe. conform Referatului intocmit de către Directia economică 
în luna decembrie 2012 a fost propusă scoaterea din evidenta mijloacelor  fixe şi trecerea 
la categoria obiectelor de inventar  a unor construcţii  existente in Parcul Nicolae 
Romanescu. 

      Municipiul Craiova a demarat procedura de accesare a fondurilor europene 
prevăzută de Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabilea oraşelor-Poli urbani de 
creştere ,, a programului operaţional 2007.20013, depunând cererea de finanţare cu titlul 
,, Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu,, 

      La această dată unele dintre construcţiile din Parcul Nicolae Romanescu care 
urmează să fie reabilitate, sunt obiecte de inventar.  

 
       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile , Legii nr. 18/1991, 

republicată , a fondului funciar , modificată şi completată , cu  Titlul I , art. 554 , Titlul II 
, art. 562, alin. (2), art.889, alin. (1), Titlul VI ,art. 858 – 870 din Noul Cod Civil, cu art.7 
din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia în 
temeiul art. 36 alin 2, lit c şi art. 45 , alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
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 completare  
cu bunurile  construcţii identificate în anexă la prezentul raport;     

     



 

 
2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la însuşirea 
inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al municipiului Craiova aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008  

      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,                                                          
                                         Cristian Ionuţ Gâlea        
 
 
 
 
                                                                                         Vizat pentru legalitate,                                        
                                                                                            Lia Martha Toncea 
 
                                                                                                                                                                                                 

  
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



Anexa 

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul public

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei. Administ

rator

1 Cabină Poartă- Parc Romanescu Parc Nicolae Romanescu 0,45 CLM

2 Chioşc Belvedere - Glorietă Parc Nicolae Romanescu 2,31 CLM

3 Chioşc Muzică- Pavilion Parc Nicolae Romanescu 3,37 CLM

4 Împrejmuire Parcul Nicolae Romanescu- inclusiv Portic Parc Nicolae Romanescu 33,05 CLM
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