
 

 
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 
30.04.2015; 

Având în vedere raportul nr.59372/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 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 anexa nr.1 care face parte integrantă 

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

prevăzut 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, modificată şi completată, referitoare la 
însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  
domeniului public al municipiului Craiova şi nr.151/2014 referitoare la 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin 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 şi Direcţia Patrimoniu 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.59372/20.04.2015 

                  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.   

Prin adresa nr. 28082/2015 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi Achiziţii s-a 
transmis Direcţiei Patrimoniu  , Procesul Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 7726/17.11.2014 
privind lucrarea „ Extindere reţele de canalizare în zona str. Gârleşti , Arteră ocolitoare de nord (P.T. + 
execuţie), conform contractului de lucrări nr. 58290/16.04.2014 încheiat între Primăria Municipiului Craiova 
şi Compania de Apă Oltenia, cu valoarea declarată a investiţiei de 547558.39lei 

Potrivit catalogului privind clarificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe  aprobat 
prin H.G. nr. 2139/2004  în anexa nr.1 a Procesului verbal s-a stabilit încadrarea mijlocului fix „Extindere 
reţele de canalizare în zona strada Gârleşti , Artera ocolitoare de nord (P.T. + execuţie) ” în clasificaţii şi 
durata normală de funcţionare astfel: 

• Cod de clasificare : 1.8.7 
• Durata normală de funcţionare : 40ani   
Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1   la prezentul raport. 
  Operatorul Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A în vederea implementării proiectului” 

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj“ în baza contractului de 
finanţare nr. 122523/26.09.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate se Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sector Mediu şi S.C. Compania de Apa Oltenia S.A în calitate 
de beneficiar , din care face parte şi contractul de lucrări CL 1 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de 
alimentare cu apa şi canalizare în Municipiul Craiova - ca urmare schimbării soluţiilor tehnice ,  a solicitat 
includerea in domeniu public  pentru acest proiect, a unor terenuri necesare amplasarii unor staţii de 
pompare a apelor uzate.astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunurile identificate conform anexei nr. 1 la prezentul raport  

Prin adresa nr. 47169/2015 SC Compania de Apă „OLTENIA” având în vedere raportul de evaluare 
nr. 3900/13.02.2015 întocmit de către Lero Advenced Consulting privind evaluarea clădirilor din 
patrimoniul public / privat al municipiului Craiova aflate în concesiunea Companiei de Apă OLTENIA SA ,  
a transmis Direcţiei Patrimoniu situaţia bunurilor reevaluate în vederea modificării valorii de inventra  
conform anexei nr.2  la prezentul raport. 



 

 Bunurile reevaluate  figurează înregistrate în domeniul public al municipiului Craiova conform 
Hotărârii de Guvern nr. 141/2008, anexa 2 , poziţiile 2793, 2809, 2794, 2800,70, 3540, 3530, 1208, 1209, 
1183, 1185, 1186, 1197, 1198, 1195, 2817 şi sunt concesionate către Compania de Apă OLTENIA.   

           Prin adresa cu nr. 53984/07.04.2015 Direcţia Servicii Publice , Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor dr Utilitate Publică , Compartimentul Administrare şi Monitorizare Mediu solicită 
ca în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale şi intabulării la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară a amplasamentelor destinate amplasării de platforme gospodăreşti pentru o locaţie   este necesară 
modificarea datelor de identificare conform anexei  nr. 2 la prezentul raport. 

    Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova au fost înventariate în anexa 1 la aceasta   bunuri reprezentând 
locatii pentru platforme  unde la poziţia 146 figurează menţionată Calea Bucureşti , bl. A21, A22, A23, A24, 
poziţie la care  trebuie modificată denumirea în Platforma  str. Dezrobirii bl. A21, A22, A23, A24 , la poziţia 
267 figurează menţionată str. Făgăraş bl. D1,  se  modifică denumirea în Platforma str. Făgăraş bl. D21, la 
poziţia 309 figurează menţionată str. Romain Roland , bl. ijk, se  modifică denumirea în Platforma str.Olteţ 
bl. IJK , la poziţia 310 figurează menţionată str.Nicolaescu Plopşor , bl. 49 apartamente ,se  modifică 
denumirea în Platforma str. Olteţ, bl. 49 apartamente colţ cu English Park, la poziţia 313 figurează 
menţionată str.Olteţ  , bl. D2 , se  modifică denumirea în Platforma str. A.I.Cuza , bl. C3,  la poziţia 318 
figurează menţionată str.C.N. Plopşor , bl 23D  ,se  modifică denumirea în Platforma str. Sf. Dumitru , bl.1,  
prin urmare este necesară modificarea elementelor de identificare conform anexei nr. 2 la prezentul 
raport 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2015 privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova au fost înventariate în anexa 1 la aceasta  la poziţia 192 - 
Teren aferent alee acces proprietăţi B14 cu lungimea de 68m , lăţime de 4m cu suprafata de 272 , în urma 
măsurătorilor efactuate a rezultat lungimea de 575m şi o suprafaţă de 2300mp prin urmare este necesară 
modificarea elementelor de identificare şi a valorii conform anexei nr. 2 la prezentul raport. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2015 privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa 2 la aceasta s-a modificat elementale de 
identificare si valoarea iar pentru operarea tehnico – operativă este necesară modificarea  prin urmare este 
necesară modificarea elementelor de identificare şi a valorii conform anexei nr. 2 la prezentul raport 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate 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,  art. 36 alin 2 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 inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 prin: 

         - completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa 1 la prezentul raport;       
         - modificarea inventarului domeniului public  conform anexei nr.2 la prezentul raport.   
       2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007 

referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului privat al municipiului Craiova, 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 

    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,                                                                 
          cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                
                                      Întocmit, 
                                          Insp.Cosmin 

Popescu 
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