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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.07.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.123629/2022, raportul nr.124464/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.126011/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil şi art.357 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 
completările ulterioare;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) anularea poziţiilor cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
d) trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 

locuinţelor identificate în anexa nr.4 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.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

               



\   

 
              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 GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.123629/08.07.2022 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al             

Municipiului Craiova 
 
  

 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007, cu 
modificările ulterioare, s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.   
 Având în vedere că la nivelul autorităţii publice locale există solicitări care necesită  
modificări ale inventarului şi ţinând cont de prevederile art.357 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi  ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al  
Municipiului Craiova 
 

. 
 
 

 

                 Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.124464/11.07.2022 
                 
 
 
              

 
Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului 

 bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 
        
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările 
ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. În conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 modificată prin dispozitia 
8289 /2022 a Primarului Municipiului Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. A fost întocmit Procesul-
verbal nr.19/07.07.2022  al comisiei speciale in baza referatului nr 120971/2022. A fost 
propusă, modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova, după cum 
urmează: 

1. Prin dispozițiile Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată 
de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015,  Municipiul Craiova prin Primar- a fost 
obligat să vândă lui Oprișan Silviu Bogdan locuința situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 
3, ap.16, jud Dolj la prețul de 116485 lei, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 228/2020 modificată prin HCL nr. 351/2021  s-a luat  act de  Decizia Civilă 
nr.725/12.04.2018 şi s-a aprobat vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan a locuinței 
menţionate mai sus.  
 Pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotarari, a fost încheiat contractul de vânzare 
cumpărare autentificat cu nr. 4781/2021 modificat prin act adiţional nr. 1978/2022, iar 
locuinţa a fost achitată integral de către cumpărător.  

Având în vedere cele prezentate, este necesară anularea din inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, a bunului Locuinţă 
str. Rovinari ( Valea Rosie) bl.b sc.3 ap.16, nr de inventar 11000563,  identificată la 
poziţia nr. 127 din anexa 2A a HCL nr.522/2007 cu modificările ulterioare, astfel cum 
este menţionat in anexa nr.3 la prezentul raport. 

 
2. În inventarul domeniului privat figurează la această dată suprafața de teren de 

582mp situată în str. Constantin Brâncuși nr.32, reprezentând curtea unui imobil cumpărat 
în baza  Legii nr.112/1995, de către Duțescu Georgeta, conform contractului de vanzare nr. 
442/1998, în care este menționat faptul că se atribuie cumpărătorului în folosință pe durata 
existenței construcției terenul aferent în suprafață de 268,77mp. Pentru terenul aferent curte 
este încheiat contract nr. 2043/02.09.2020 de închiriere cu RAADPFL Craiova. Prin cererea 
nr.93358/2022, Duțescu Georgeta solicită modificarea suprafetei de teren de la 582mp la 
804mp astfel cum reiese din schița și procesul verbal de vecinătate întocmit de persoană 
avizată OCPI. 



Având în vedere cele prezentate, este necesară majorarea suprafetei terenului 
situat pe str. Constantin Brâncuși nr.32 de la 582mp la 804mp din care 529mp in 
administrarea RAADPFL Craiova, astfel cum este menţionat in anexa nr.2 la prezentul 
raport. 

 
3. Prin adresa nr.106841/2022, Safta Nicolae şi Safta Fănica domiciliati in Craiova 

str. N Julea Bl. A12 sc 1 ap.2, ne comunică faptul că in calitate de proprietarii ai terenului  
intravilan situat în municipiul Craiova str. Pescaruşului nr.28, jud Dolj (fost T89,P7, fost str. 
Pescărusului nr.28), teren in suprafata de 913mp identificat cu nr. cadastral 221190 și 
întabulat in CF nr. 221190 a municipiului Craiova, au renunţat la dreptul de proprietate 
asupra terenului menţionat. Conform declaraţiilor notariale, renunţarea s-a făcut în condiţiile 
art. 562 alin (2) şi art. 889 Cod Civil si a fost notată în extrasul de carte funciară după cum 
urmează:  Declaratie autentificată cu nr. 1126/2022 renunţare la dreptul de proprietate. 

Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea 
terenului  intravilan situat în municipiul Craiova str. Pescaruşului nr.28, jud Dolj (fost T89, 
P7, fost str. Pescărusului nr.28) in suprafata de 913mp si valoare de 13695 lei (raportată la 
grila notarilor publici-studiu de piață aprobată pentru anul 2022), astfel cum este menţionat 
in anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
4. Prin sentința civilă nr. 10163/2020 pronunțată de Judecătoria Craiova, în Dosarul 

nr. 37496/215/2013, rămasă definitivă prin respingerea apelului conform Deciziei Civile nr. 
478/06.10.2021, pronunțată în dosarul nr. 37496/215/2013 al Tribunalului Dolj și prin 
respingerea recursului conform Deciziei Civile nr. 83/23.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 
37496/215/2013 al Curții de Apel Craiova, s-a constatat de către instanța de judecată că 
dreptul înscris în cartea funciară nr. 55675 a localității Craiova privind terenul intravilan în 
suprafață de 18583mp din acte (18529mp din măsurători) situat în Craiova, str. Severinului, 
nr.34 (fostă Calea Severinului, nr.4, fost nr.168) jud. Dolj, a fost greși calificat. Prin sentință 
s-a dispus radierea înscrierii din cuprinsul Cărții Funciare nr. 55675 pentru terenul de mai 
sus și rectificarea în acest sens a cartii funciare. Până la această dată nu a fost executată 
această hotărâre. 

Cu privire la terenul de 18583mp inscris in cartea finciară nr. nr. 55675 a localității 
Craiova, ce a facut obiectul Dosarului nr. 37496/215/2013,  menționăm faptul că acesta 
fusese deja dezmembrat încă din anul 2009, cu ocazia vânzării suprafetei de 1585mp, 
conform contractului de vanzare cumpărare nr.239/2009, astfel că la data de 25 noiembrie 
2020 cănd a fost pronunțată sentinta privind radierea inscrierii și in prezent, există două 
carti funciare care au provenit din aceasta: Carte Funciară nr.210802 Craiova (CF vechi 
55675) pentru suprafata de 1585mp-teren Calea Severinului nr. 34 și Carte Funciară 
nr.208804 (CF vechi 55675) Craiova, pentru suprafata de 16998mp-teren Calea Severinului 
nr. 34.   Având în vedere faptul că: 

- Nu s-a operat în Cartea Funciară Sentința Civilă nr. 10163/2020, respectiv 
radierea  înscrierii din cuprinsul Cărții Funciare nr. 55675 a terenului în suprafață 
de 18583mp din acte (18529mp din măsurători) situat în Craiova, str. Severinului, 
nr.34 (fostă Calea Severinului, nr.4, fost nr.168) jud. Dolj 

- Există un litigiu aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la 
suprafața de teren de 1585mp înscris în Cartea Funciară nr. 210802 ce a făcut 
parte din suprafața totală de 18583 (din acte) și 18529 (din măsurători) 

Este necesară actualizarea inventarului domeniului privat prin introducerea 
terenului în suprafata de 16998mp din acte și 16944mp din măsurători, ți avînd 
valoarea de 4 236 000 lei, înscris în Cartea Funciară nr. 208804 la adresa Craiova, str. 
Calea Severinului, nr.34, fost nr.168. 



Cu privire la terenul în suprafață de 1585mp ce a făcut parte din suprafața totală de 
18583mp din acte și 18529mp din măsurători,functie de hotărîrea pronunţată de ÎnaltaCurțe 
de Casație și Justiție, Serviciul Patrimoniu va înainta către Comisia Specială de  actualizare 
a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, propunerea 
legală. 

5. Terenul in suprafata de 798mp situat in str. Fulger fostă T51, P40 reprezintă în 
fapt o alee  de acces care a apartinut în cote părţi unor proprietari persoanae fizice, iar 
acestea au renunţat la dreptul lor de proprietate în condiţiile art. 562 alin (2) şi art 889 Cod 
civil, iar declaraţiile au fost notate in cartea finciară nr. 224659 Craiova, Număr vechi 
12107/2 după cum urmează: 

 prin Declaratia autentificată cu nr. 728/2022 Onescu Gabi şi Onescu Elena renuntă 
la dreptul de proprietate asupra cotei părti de 53968/79788 

prin Declaratia autentificată cu nr. 247/2022 Dumitru Iulică şi Matei maria renuntă la 
dreptul de proprietate asupra cotelor părti de 3991/79788 şi 3991/79788 

prin Declaratia autentificată cu nr. 241/2022 Opritoiu Florin şi Opritoiu Tinca renuntă 
la dreptul de proprietate asupra cotei părti de 2000/79788 

prin Declaratia autentificată cu nr. 152/2022 Iancu Mihai si Iancu Andreea renuntă la 
dreptul de proprietate asupra cotei părti de 6648/79788 

prin Declaratia autentificată cu nr. 880/2017 Stan Vergică, Timofte Marian si 
Marinela, Timofte Marius şi Costinela renuntă la dreptul de proprietate asupra cotei părti  
totale de 9200/79788. 

Asa cum rezultă din schita extrasă din planurile cadastrale ale zonei din str. Fulger, 
alăturat acestei alei in suprafata de 798mp situată în fosta parcela 40, se află o altă alee cu 
traseu identic avînd suprafata de 929mp înscrisă în cartea funciară nr.224656 Craiova 
nr.vechi 10354/8, cu adresa Tarla 51 parcela 42. Prin Declaratia autentificată cu nr. 
1406/2019 Iustulin Romeo renuntă la dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 
929mp in cartea funciară fiind notată cedarea si inscrierea provizorie in domeniul privat al 
UAT Craiova. 

Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea  

-terenului  in suprafata de 798mp situat in str. Fulger fostă T51, P40 care 
reprezintă în fapt o alee  de acces cu valoarea de 79800lei 

 -Terenului in suprafata de 929mp situat in Tarla 51 parcela 42. reprezintă în fapt o 
alee  de acces cu valoarea de 92900 lei. 

Cele două alei au traseu identic si odată cu declararea lor de uz si utilitate publică se 
va realiza alipirea in vederea constituirii unei singure alei. 

 
6. Prin HCL 356/2021 au fost trecute din domeniul public in domeniul privat in 

vederea scoaterii din funcţiune si casarii unele bunuri aflate in concesiune la SC Compania 
de Apă Oltenia SA. Operaţiunile de scoatere din funcţiune, de casare si de valorificare a 
materialelor au fost duse la îndeplinire de către CAO ca urmare a implementării Proiectului 
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzata din jud Dolj CL 17. 

Prin adresa nr. 111590/2022 CAO transmite procesul verbal de scoatere din 
funcţiune a mijloacelor fixe nr.20815/2021 în care sunt menţionate constatările comisiei, 
bunurile scoase din funcţiune si materialele/subansamblele/componentele rezultate. 
Mentionăm că un număr de cinci mijloace fixe casate apartin municipiului Craiova iar restul 
sunt bunuri ale CAO. 

Astfel în urma casării urmata de recuperarea componentelor este necesară 
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, prin 



- anularea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova a următoarelor: Retea iluminat exterior cu nr inventar 11002086 şi 
valoare 3734lei, Staţie pompare Isvarna cu nr.inventar 11002087 şi valoare172924,28 lei, 
Împrejmuiri captare Izvarna cu nr de inv 11002084 si valoare 17911,18lei, Bazin deschis 
beton Izvarna cu nr de inv 11002083 si valoare 26144,94lei, Debitmetru tip sonoflor cu nr de 
inv 21201169 şi val 16924,8 lei., astfel cum este menționat in anexa nr.3 a preyentului 
raport. 

  - introducerea in inventarul bunurilor apartinand domeniul privat a 
următoarelor: Motor electric P-630kw cu valoare 16456,89 lei, Motor electric P-320kw cu 
valoare 8228,59 lei, Transformator P-100kwA cu valoare 5999,94 lei, rezultate in urma 
dezmemrării, identificate in anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
7. Terenul in suprafata de 2068mp din acte si 2061mp din masuratori situat in 

str. Merişorului nr.10-10A, reprezintă în fapt o alee  de acces care a apartinut în cote părţi 
unor proprietari persoane fizice, iar acestea au renunţat la dreptul lor de proprietate în 
condiţiile art. 562 alin (2) şi art 889 Cod civil, iar declaraţiile au fost notate in cartea finciară 
nr. 221355 Craiova, după cum urmează: 

 prin Declaratia autentificată cu nr. 3198/2021 Ionescu Ionut-Daniel renuntă la dreptul 
de proprietate asupra cotei părti de 318/2061 

prin Declaratia autentificată cu nr. 1156/2021 Firu Victoria Stela renuntă la dreptul de 
proprietate asupra cotelor părti de 643287/2061000 

prin Declaratia autentificată cu nr. 3079/2021 Badea Dumitru si Badea Elisabeta 
renuntă la dreptul de proprietate asupra cotei părti de 120/2061 

prin Declaratia autentificată cu nr. 3081/2021 Ionescu Constantin Viorel si Ionescu 
Ioana Florentina renuntă la dreptul de proprietate asupra cotei părti de 65713/2061 

Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea 
terenului  reprezentînd alee de acces) situat în municipiul Craiova str. Merişorului nr.10-10A 
in suprafata de 2068mp din acte si 2061mp si valoare de 206800 lei (raportată la grila 
notarilor publici-studiu de piață aprobată pentru anul 2022).  identificat in anexa nr.1 la 
prezentul raport. 

8. Prin adresa nr.109654/2022 Serviciul Administrare Locuinte comunică faptul că 
există un număr de patru locuințe apartinând domeniului privat care au devenit vacante si 
ne solicită trecerea acestora din domeniul privat in domeniul public respectiv declararea lor 
ca bunuri de uz public pentru a fi repartizate catre solicitanţii inscrisi in listele pentru locuinte 
sociale. 

Având în vedere cele prezentate şi in conformitate cu art.39 din Legea locuinţei 
nr.114/1996, este necesară trecerea din domeniul privat in domeniul public al 
municipiului Craiova a următoarelor locuinţe: Locuinţă 1Mai bl V30, sc 1, ap 6 nr inv 
11000511, locuintă Valea rosie bloc e, sc4 ap 29 nr de inventar 11000565, locuinţă 
Constantin Lecca nr.30 nr de inventar 12009600, locuinţă str. Madona Dudu nr.21 (fost 
nr.55), o camera in suprafata de 18,5mp si valoare de 18564,74 lei nr de inventar 
11000603, identificate in anexa nr.4 la prezentul raport. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. c), art. 196 
alin 1 lit. a) şi art.357 din OUG nr.57/2019, art. 555-557 din  Codul Civil şi cu referatul de 
aprobare nr. 123629/08.07.2022,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, actualizarea inventarului domeniului privat  al municipiului Craiova prin: 

 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 
prezentate în anexa nr.1  la prezentul raport. 



 Modificarea elementelor de identificare ale unei poziţii din inventarul domeniului 
privat al municipiului Craiova prezentată în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 Anularea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
prezentate în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 Trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova în domeniul public al 
municipiului Craiova a locuinţelor care se regasesc in anexa nr.4 

 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 
 

 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 

 
 

Întocmit, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

Denumirea bunului

elemente de 

identificare, 

observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriiş

i/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1

 Teren str. Pescaruşului nr.28, jud Dolj 

(fost T89, P7, fost str. Pescărusului 

nr.28)

913mp 2022 13.695 lei

Declaratie autentificată cu nr. 

1126/2022 renunţare la dreptul de 

proprietate.

2
Terenîn str. Calea Severinului, nr.34, fost 

nr.168.

16998mp din acte 

și 16944mp din 

măsurători

2022
 înscris în Cartea Funciară nr. 

208804 Craiova

3
Teren   str. Fulger fostă T51, P40 - alee  

de acces 
 798mp 2022 79.800 lei

Declaratia autentificată cu nr. 

1406/2019  renuntare la dreptul de 

proprietate 

4
 Teren  Tarla 51 parcela 42- alee  de 

acces
  929mp 2022  92900 lei.

 Declaratia autentificată cu nr. 

728/2022 , și prin Declaratia 

autentificată cu nr. 247/2022 ,prin 

Declaratia autentificată cu nr. 

241/2022 ,  nr.152/2022 și 

nr.880/2017- renuntare la dreptul de 

proprietate

Anexa   nr.1 la raportul nr.124464/2022



5
Teren str. Merişorului nr.10-10A - alee 

acces

 2068mp din acte si 

2061mp din 

masuratori

2022 206.800 lei

Declaratiile autentificate cu nr. 

3198/2021, nr.1156/2021, 

nr.3079/2021, nr.3081/2021 - 

renuntare la dreptul de proprietate

6 Motor electric P-630kw 
Compania de Apă 

oltenia
2022 16.456,89 lei Prin HCL 356/2021 

7 Motor electric P-320kw 
Compania de Apă 

oltenia
2022 8.228,59 lei Prin HCL 356/2021 

Compania de Apă 2022 prin Declaratia autentificată cu nr. 

8
Transformator P-100kwA 

Compania de Apă 

oltenia
2022 5.999,94 lei Prin HCL 356/2021 



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren str. Constantin Brancuşi 

nr.32

majorare suprafata de la 582mp la 

804mp, nr inventar 410000295
2007 769551 HCL nr. 522/2007

Anexa nr.2  la raportul nr.124464/2022



Anularea din inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, 

observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic prin 

care bunul respectiv aiesit din proprietatea 

privată )

1  Locuinta str. Rovinari (Valea Rosie) 
bl b sc 3 ap 16 nr inventar 11000563

51403,21 HCL 522/2007

2

Retea iluminat exterior nr inventar 11002086 

 3734lei,

     HCL 356/2021 

3
Staţie pompare Isvarna nr.inventar 11002087 

                                172924,28 lei    - HCL 356/2021 

4

Împrejmuiri captare Izvarna nr de inv 11002084

17.911,18 lei

HCL 356/2021 

5 Bazin deschis beton Izvarna  nr de inv 11002083 26.144,94 lei HCL 356/2021 
6 Debitmetru tip sonoflor nr de inv 21201169 16.924,80 lei HCL 356/2021 

Anexa nr.3  la raportul nr. 124464/2022   



Trecerea din domeniului privat al municipiului Craiova în  domeniului public al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

cla

sifi

car

e

Denumirea bunului

elemente de 

identificare, 

observaţii, stare 

de operativitate

anul 

dobandirii

şi/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica 

actuală( actul 

juridic prin care 

bunul respectiv a 

fost dobândit în 

proprietatea privată 

)

1 Locuinţă 1Mai bl V30, sc 1, ap 6 nr inv 11000511 2007

137.975,89 lei

HCL 522/2007

2 Locuintă Valea Rosie bloc e, sc 4 ap 29 nr inv 11000565 2007

68.502,42 lei

HCL 522/2007

3 Locuinţă str.Constantin Lecca nr.30 nr inv12009600 2007
91.202,08 lei

HCL 522/2007

4
Locuinţă str. Madona Dudu nr.21 (fost 

nr.55) 

o camera in 

suprafata de 

18,5mp,din bunul 

cu nr  inv 

11000603

.2007

18.564,74 lei

HCL 522/2007

Anexa nr.4  la raportul nr.  124464/2022    



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 126011/13.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 123629 /2022 

 Raportul nr.124464/2022 al Directiei Patrimoniu 
 Potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), art. 196 alin 1 lit. a), art.357  din  Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ , art. 555-557 din  Codul Civil  

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
     propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local 
 
 

 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 
prezentate în anexa nr.1  la prezentul raport. 

 Modificarea elementelor de identificare ale unei poziții din inventarul domeniului 
privat al municipiului Craiova prezentată în anexa nr.2  la prezentul raport. 

 Anularea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
prezentate în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 Trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova în domeniul public al 
municipiului Craiova a locuinţelor care se regasesc in anexa nr.4 

 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 
 
 
 
  
              Director Executiv,                               Intocmit, 
               Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                        administrativ. 
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