
 
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 ordinară din data de 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.90274/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legea nr.18/1991, 
republicată, a fondului funciar, modificată şi completată, Titlului I, art.554, Titlul II, 
art.555-556, Titlul VI, art.858-870 din Codul Civil; 

 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, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 

prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 5 „Teren sintetic sport” din anexa 

nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 şi se 
modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare la însuşirea  inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public 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 Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, PT.SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 



DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.90274/18.06.2015 

                 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.   

   1) Prin adresa cu nr. 1124/25.05.2015 înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
77028/25.05.2015 Sport Club Municipal Craiova solicită  identificarea bunurilor ce aparţin domeniului 
public şi  transmise în administrare  către aceasta prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 , 
afectate de lucrările la stadionul de atletism . 

      În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bunul identificat cu numărul de inventar 
12012418 şi   denumirea “ Teren Sintetic  Sport” cu valoarea de inventar 108596,88lei este afectat de 
aceste lucrări . 

Prin urmare este necesară modificarea anexei nr. 2 în sensul  anulării poziţiei nr.5 cu denumirea “ 
Teren Sintetic  Sport” la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova . 

      2)Prin Protocolul înregistrat sub nr.213498/2004 încheiat în baza Hotărârii Guvernului 
nr.1582/2014 şi  Hotărârii nr.107/2003 a Consiliul Local al Municipiului Craiova s-a preluat din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public şi în 
administrarea  Consiliul Local , imobilul nr.349(parţial) conform anelelor 1-6 .În anexa nr.4 sunt 
preluate un număr de 6 bunuri (reţele energie electrică aeriană şi subterană,drumuri şi alei,platouri 
betonate) ce trebuiau  să completeze inventarul bunurilor din domeniul public, astfel că este necesar a se 
modifica, prin completare ,  inventarul bunurilor din domeniul public cu bunurile prezăzute în Anexa 
nr.1 la prezentul raport. 

 
3) Pentru fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din Craiova prin 

reorganizarea activitatii existente in conditiile legii si diversificarea activitatii prin amenajare de spatii 
noi cu caracter recreativ si educativ, a fost executată investiţia ,, Reamenajare Grădină zoologică 
Craiova. Investitia  vine in intampinarea nevoii reale de incadrare in Normele Ordinului Ministrului 
Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 ce priveste suprafetele minime necesare fiecarei specii 
de mamifere ce traieste in captivitate, şi adaptarea spatiului expozitional la cerintele europene din 
domeniul asigurarii conservarii biodiversitatii ex-situ. Urmare a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a obtinut o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% 
(2.092.123,18 lei) din valoarea totala a cheltuielilor eligibile necesare amenajarii gradinii zoologice, 
Consiliului Local al Municipiului Craiova revenindu-i  un cuantum de 25% (725.565,14 lei). 

    Prin adresa nr.18.06.2015 Direcţia Investiţii a transmis Procesul verbal de recepţie la terminarea  
lucrărilor acestui obiectiv cu nr.75014/25.05.2015, unde sunt înscrise recepţionate bunuri de natura 
domeniului public,  astfel că este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public, cu 
bunurile din Grădina Zoologică identificate conform anexei nr.2 la prezentul raport,în vederea dării în 
administrare către RAADPLF Craiova. 

 
4) În perioada mai-iunie2015 s-au efectuat operaţiuni de inventariere ce au avut în vedere 

prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 de către personalul de specialitate 
din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia nr.3097/2015 a Primarului Municipiului 
Craiova.Prin urmare este necesară modificareaa inventarului bunurilor din domeniul public  prin  



completarea şi/sau  modificarea elementelor de identificare(majorarea suprafeţelor ,valorilor de inventar) 
conform Anexelor nr.1şi nr.3 la prezentul raport. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu pevederile Legii nr.18/1991,republicată, a fondului 
funciar,modificată şi completată, cu Titlul I , art. 554 , Titlul II ,art. 555 – 556 , Titlul VI ,art. 858 – 870  
din  Noul Cod Civil, cu prevederile art. 6, art. 12, din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile 
proprietate publică, în temeiul  art. 36 alin 2lit c  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

   1.Modificarea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează: 

          a) prin completare cu bunurile identificate în Anexele nr.1şi nr.2 la prezentul raport. 
       b) prin modificarea elementelor de identificare şi valorii de inventar a bunurilor prevăzute în 

Anexa nr.3 la prezentul raport. 
   2. Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova ,  în senul anulării poziţiei 
5   “Teren sintetic sport”. 

     3. Modificarea în mod corespunzător a  HCL nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare, a HCL , nr.  
151/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova 

    4. 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, 
  cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                    Silvia Nănău       
 
 
 
 
 
                                      

Întocmit, 
Insp.Diţoiu Luiza 
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Nr. 
crt. DENUMIRE UM CANT COD 

CLASIFICARE

VALOARE 
INVENTAR  
ANUL 2004 

RAPORTAT ÎN  
MII LEI

VALOARE 
ACTUALĂ

1
REŢEA CANALIZARE AZBOCIMENT CU 
DIAMETRUL φ100 ML 499 1.8.7. 41454 4145,4

2 REŢEA ENERGIE ELECTRICĂ AERIANĂ ML 275 1.7.1.2 18559 1855,9

3 REŢEA ENERGIE ELECTRICĂ 
SUBTERANĂ ML 466

1.7.1.3

24406 2440,6

4 REŢEA ALIMENTARE CU APA 
DIAMETRU φ3 - 2 ML 572

1.8.6.
2330 233

5 DRUMURI ŞI ALEI INTERIOARE CU 
MACADAM MP 663

1.3.7.2

12120 1212

6 DRUMURI ŞI ALEI INTERIOARE PAVATE MP 510

1.3.7.2

9322 932

                                  INTRĂRI BUNURI ÎN DOMENIUL  PUBLIC                                                          ANEXA NR.1

ELEMENTE DE IDENTIFICARE (VECINI N,E,S,V)
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7 DRUMURI ŞI ALEI INTERIOARE 
ASFALTATE MP 600

1.3.7.2

14821 1482,1

8 PLATOURI BETONATE MP 247 1.3.7.3 18302 1830,2

9
TEREN ALEE ACCES                           T 
55,P16,(AL B 49)STR.CERNELE,L=113,41 
MP,l=2,92 sup=338 mp si L=291,20 
mp,l=2,91 mp sup=878 mp

MP 1216 133760
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Nr. 
crt.

Denumire UM Cant 
Valoare unitara 

(fara TVA)
Valoare totala 

(cu TVA)

Incadrare cf. 
HG 

2139/2004

Durata 
normala de 

functionare/d
omeniu 

public/privat

1 Cladire administrativa buc. 1 175927,92 218.150,63 1.6.4.   
 50 ani 

domeniu 
public            

2 Cladire spatiu carantina si cabinet buc. 1 123.149,53 152.705,42 1.2.11.   
 20 ani 

domeniu 
public     

3 Cladire depozitare buc. 1 87963,95 109.075,30 1.1.17.   
30 ani 

domeniu    
public          

4 Camera pompelor buc. 1 87.963,95 109.075,30 1.8.12.
40 ani 

domeniu    
public      

5 Bazin carnivore buc. - 351855,82 436.301,22 1.2.8.
30 ani 

domeniu  
public         

6 Bazin urs, mistret, porc pitic buc. 1 175.927,91 218.150,61 1.2.8.
30 ani 

domeniu  
public         

7
Alei si amenajare mediu (plantare 
arbori si gazon)

buc. - 35185,59 43.630,14
1.3.7.3. si 
2.4.2.10

35 ani 
domeniu                              
si 20 ani 
domeniu 

public                

TOTAL 1.287.088,62

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Anexa nr.2

INTRARI BUNURI  REZULTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "REAMENAJARE GRADINA 
ZOOLOGICA CRAIOVA"



                            MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ŞI VALORII DE INVENTAR ANEXA  3

Nr. 
Crt. Denumirea bunului UM CANT COD CLASIFICARE   Nr. inventar Valoare Inventar 

Iniţială LEI

Valoare 
Inventar Nouă 

LEI 

1 SOSEAUA POPOVENI-TEREN,SE MAJOREAZA SUPRAFATA CU 615 MP 
DE LA 16974 MP LA 17589 MP SI VALOAREA DE INVENTAR DE LA 
1333571,97 LEI LA 1381889,79 LEI

MP 420.1.9.5 42001360 1333571,97 1381889,79

2  ALEE VI BRESTEI-TEREN,SE MAJOREAZA SUPRAFATA CU 390 MP DE 
LA 1414 MP LA 1804 MP SI VALOAREA DE INVENTAR DE LA 166636,38 
LEI LA 212596,89

MP 420.1.9.5 12001881 166636,38 212596,89
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