
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 

 dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.137415/2022, raportul nr. 143281/2022 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.144074/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune declararea de 
uz şi interes  public local,  a  unor bunuri dobândi te de municipiul Craiova, în cadrul 
unor investiţii; 

În conformitate cu prevederile art.554 şi art.858 din Codul Civil, art.286 alin.4 şi 
art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.2, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.3. 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 GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 137415/02.08.2022 

 

 

 
 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre  

privind declararea de uz şi interes  public a unor bunuri 

 dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii  
                                                          
 
 
 
 
  
 Având în vedere că la nivelul  unităţii administrativ teritoriale au fost desfăşurate investiţii prin 
care s-a intervenit atât tehnic cât şi economic, în temeiul art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c) şi art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, se propune elaborarea  de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, a unui Proiect de 
Hotărâre privind declararea de uz şi interes public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală 
in cadrul unor investiţii. 
 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 

 

 
 

 

 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa Vasilescu  

 
 

 
                                                                                       

                       Director executiv,                                                           Șef serviciu,                 
                       Cristian-Ionuţ Gâlea                                                       Cosmin-Lucian Mitucă  

 

                                                                           



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                                     Avizat 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                           Viceprimar, 
DIRECŢIA PATRIMONIU               Aurelia Filip 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 143281/11.08.2022 
 
                           
 

RAPORT 
privind declararea de uz şi interes public local 

a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală 
 

 
Prin referatul de aprobare nr. 137415/02.08.2022, la proiectul de hotărâre privind 

declararea de uz şi interes  public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală, 
în conformitate cu Titlul I–Proprietatea publică art.554 alin 1 şi art. 858 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, 
 în baza art. 286 alin.4 şi art. 287 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
 în temeiul art. 129 alin.1 și alin.2 lit. c) şi art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

se propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes 
public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală, în vederea dezbaterii şi 
aprobării  în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, 

constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021, modificată prin  
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.8289/05.07.2022, s-a întrunit la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova din str. Târgului, nr. 26, pentru a dezbate şi analiza propunerile înaintate 
de Direcția Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu. În urma analizării documentelor a fost emis 
procesul verbal nr. 20/10.08.2022 cu următoarele puncte aprobate: 

 
1. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1121/28 Iulie 2022 

la Societatea Profesională Notarială Nicu – Mladin, a fost achiziţionat de către Municipiul 
Craiova în domeniu public, imobilul-teren situat în Municipiul Craiova, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr.59A , judeţul Dolj (fostă str. Garoafei, nr.2), în suprafaţă de 410mp din acte şi 
din măsurători 411mp. 

Terenul în suprafaţă de 411mp este identificat cu nr. cadastral 14469 şi înscris în 
Cartea Funciară nr.233000 a localităţii Craiova (nr. CF vechi 26945). 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 628.932 lei + 
onorariul notarial în suma de 5300+1007 lei TVA, rezultând valoarea totală de 635.239 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 59A, în suprafaţă de 411mp şi valoarea de inventar de 635.239 lei, 
având următoarele vecinătăţi: N–Gradiniţa 52 “PHOENIX”, S-Domeniu Public, E–
Domeniu Public, bl. 42B1 , V–Domeniu Public. 
  
 2. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr. 1365/28 iulie 2022 
la Birou Individual Notarial Vlădoianu Teodora, a fost achiziţionat de către Municipiul Craiova, 
în domeniul public, imobilul–teren situat în municipiul Craiova str. Privighetoarei, nr. 8B-C, 
(fost nr. 11),  judeţul Dolj, în suprafaţă de 300mp din actele de proprietate şi din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 300mp este identificat cu nr. cadastral 245033 şi înscris în 
Cartea Funciară nr.245033 a localităţii Craiova. 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 485.387,52 lei + 
onorariul notarial în suma de 4.335 +823,65 lei TVA, rezultând valoarea totală de 490.546.17 
lei. 



Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. 
Privighetoarei, nr. 8B-C, în suprafaţă de 300mp şi valoarea de inventar de 490.546.17lei, 
având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, PT 53N, S-Domeniu public, Alee 
Betonata, E–Domeniu public, parcare, V–Domeniu public, Alee Betonată. 

 
3. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.2975/28 Iulie 2022, 

la Societatea Profesională Notarială Canţăr Elena şi Curea Ionel, a fost achiziţionat de către 
Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul-teren situat în Municipiul Craiova, bdul. Dacia, 
nr.80B, judeţul Dolj, în suprafaţă de 400mp din acte şi 399mp din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 399mp este identificat cu nr. cadastral 219549 şi înscris în 
Cartea Funciară nr.219549 a localităţii Craiova (nr. cadastral vechi 22935, nr. CF vechi 
61298). 
 Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 606.734,40 lei + 
onorariul notarial în suma de 5110,08 +970,92 lei TVA, rezultând valoarea totală de 
612.815.40 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, bdul. Dacia, 
nr.80B, în suprafaţă de 399mp şi valoarea de inventar de 612.815.40 lei, având 
următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, S-Domeniu Public, E–Domeniu Public , V–
Domeniu Public. 

 
4.  Prin HCL nr. 522/2018, a fost aprobată achiziţionarea de la persoana juridică în 

dizolvare și lichidară voluntară-Sindicatul Liber Electroputere, a imobilului construcţie situat în 
Craiova str. Calea Bucureşti nr. 56. Imobilul construcţie din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 
56 a aparținut Sindicatului Liber Electroputere Craiova, conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 
pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 313/63/2010 si a Deciziei nr.338/02.03.2011 
pronunţată de Curtea de Apel Craiova, definitivă si irevocabilă, în acelasi dosar. Prin Decretul 
nr.374/1970 al Consiliului de Stat, a fost expropiată o suprafaţă de teren de 3735mp, care a 
trecut în proprietatea statului şi în administrarea judeţului Dolj, pe durata nedeterminată şi în 
folosinţă gratuită a Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Prin Sentinţa civilă definitivă 
si irevocabilă nr.2996/2015, se constată dreptul de folosinţă al Sindicatului Liber Electroputere 
asupra terenului în suprafaţă de 1874mp, din suprafaţa expropiată, situat în Craiova, str. 
Calea Bucuresti, nr. 56, jud. Dolj. 

Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1358/28 august 2022, 
Biroul Individual Notarial Zăvoi Aurelian Paul, a fost achiziţionat de către Municipiul Craiova, 
în domeniul public, imobilul-construcție, situat în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 
56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 110E, 110G), jud. Dolj, compus în întregime din construcția C1, 
edificată în anul 1972, având regim de înălțime Sp+P+E, cu suprafața construită la sol de 
1428 mp și Scd=3286 mp. 

Construcția de mai sus este identificată cu nr. cadastral 248720-C1 şi înscris în Cartea 
Funciară nr. 248720-C1 a localităţii Craiova. 

Construcția de mai sus a fost edificată pe terenul în suprafață totală de 1874mp, 
identificat cu nr. cadastral 248720 și înscris în Cartea Funciară a localității Craiova nr. 248720, 
proprietate exclusivă a Municipiului Craiova, domeniul privat, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.98/2021. 
 Preţul de achiziţie al construcției antemenționată este de 2.088.000 lei + onorariul 
notarial în suma de 11761, rezultând valoarea totală de 2.099.761 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului imobil-construcție, situat 
în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 110E,nr. 
110G), jud. Dolj, compus în întregime din construcția C1, edificată în anul 1972, având 
regim de înălțime Sp+P+E, cu suprafața construită la sol de 1428 mp și Scd=3286 mp şi 
valoarea de inventar de 2.099.761 lei, având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, 
S-Domeniu Public, E–Domeniu Public , V–Domeniu Public. 
 

 
  



   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 și art. 858 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, art. 129 alin. 2 lit. c,  art. 129 alin.7 lit. k, art. 129 alin. 14, 
art. 139, alin. 3, lit. g, art. 196,  alin.1 lit. a, art. 286 alin.4, art. 287 lit. b, din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
 

1. Declararea de uz şi interes public local a bunurilor identificate în anexă la 
prezentul raport 

2. Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al Municipiului 
Craiova, reglementată potrivit prevederilor art.289 alin. (2) și (3) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor, va asigura actualizarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, conform anexei 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 141/2008, cu bunurile ce fac obiectul prezentului 
raport. 

3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentului raport, se încredințează Direcția 
Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu.  

 

 

                 Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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,     
                                                                                                          Inspector Cosmin Popescu 
                                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                                            realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                                            cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                            Data:  
                                                                                            Semnătura: 



Nr. 

crt.

Codul de 

clasificare 

conform H.G. 

2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.2
Teren str. Constantin 
Brancoveanu nr. 59A

Teren in suprafata de 410mp din acte si 
din masuratori 411mp situat in Mun. 
Craiova , str. Constantin Brancoveanu 
nr. 59A (fost str. Garoafei nr. 2) nr. Cad. 
14469 si Cf nr. 233000 a Mun Craiova 
avand  vecinatatile:                                            
N - Gradinita nr.52 PHOENIX ,                  
S - Domeniu Public ,                                   
E - Domeniu Public , bl. 42B1,                 
V - Domeniu Public 

2022 635.239,00

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC 
CONFORM  P.V. 20/10.08.2088 - COMISIA 
SPECIALĂ CU ATRIBUTII DE ÎNTOCMIRE SI 
ACTUALIZARE A INVENTARULUI BUNURILOR 
CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI 
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, 
CONSTITUITA PRIN DISP. PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.639/01.02. 2021, 
MODIF. PRIN DISP. PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR. 8289/05.07.2022 , CVC.NR. 
1121/28. IULIE 2022

2 1.3.7.2
Teren str. Privighetoarei                

nr.8B-C

Teren in suprafata de 300mp din acte si 
din masuratori situat in Mun. Craiova , 
str.Privighetoarei  nr. 8B-C, nr. Cad. 
245033 si Cf nr. 245033 a Mun Craiova 
avand  vecinatatile:                                          
N - Domeniu Public PT53N,                       
S - Domeniu Public Alee Betonata  ,            
E - Domeniu Public , Parcare ,                    
V -Domeniu Public Alee Betonata 

2022 490.546,17

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC 
CONFORM  P.V. 20/10.08.2088 - COMISIA 
SPECIALĂ CU ATRIBUȚII DE ÎNTOCMIRE ȘI 
ACTUALIZARE A INVENTARULUI BUNURILOR 
CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC ȘI 
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, 
CONSTITUITA PRIN DISP. PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.639/01.02. 2021, 
MODIF. PRIN DISP. PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR. 8289/05.07.2022  CVC.NR. 
1365/28. IULIE 2022

DECLARAREA DE UZ SI UTILITATE PUBLICA A UNOR BUNURI DOBANDITE DE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ

ANEXA  LA HOTARAREA NR.
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3 1.3.7.2 Teren Bdul. Dacia nr. 80B

Teren in suprafata de 400mp din acte si 
din masuratori 399mp situat in Mun. 
Craiova ,B-dul. Dacia nr. 80B, nr. Cad. 
219549 si Cf nr. 219549 a Mun Craiova 
avand  vecinatatile:                                       
N - Domeniu Public ,                                            
S - Domeniu Public ,                                            
E - Domeniu Public ,                                                 
V-  Domeniu Public 

2022 612.815,4

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC 
CONFORM  P.V. 20/10.08.2088 - COMISIA 
SPECIALĂ CU ATRIBUTII DE ÎNTOCMIRE  SI 
ACTUALIZARE A INVENTARULUI BUNURILOR 
CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI 
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, 
CONSTITUITA PRIN DISP. PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.639/01.02. 2021, 
MODIF. PRIN DISP. PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR. 8289/05.07.2022, CVC.NR.1358/8. 
AUGUST 2022

4 1.6.2.
Teatrul Colibri, str. Calea 

București, nr.56

Construcție C1, edificată în 1972, 
Sp+P+E, supraf. constr. la sol 1428mp, 
Scd=3286mp, nr. cadastral și Carte 
Funciară 248720-C1, avand  
vecinatatile:                                                    
N - str. Calea București,                                            
S - Domeniu Public ,                                            
E - Domeniu Public ,                                                 
V-  Domeniu Public 

2022 2.099.761,00

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC 
CONFORM  P.V. 20/10.08.2088 - COMISIA 
SPECIALĂ CU ATRIBUTII DE ÎNTOCMIRE  SI 
ACTUALIZARE A INVENTARULUI BUNURILOR 
CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI 
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, 
CONSTITUITA PRIN DISP. PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.639/01.02. 2021, 
MODIF. PRIN DISP. PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR. 8289/05.07.2022 , CVC.NR. 
1358/08. AUGUST 2022
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 137419/02.08.2022 

 
 
 
 
 

Referat 
Propuneri de actualizare a inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova 
 
 
 

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul Direcției Patrimoniu-Serviciul 
Patrimoniu, prezentăm Comisiei Speciale  cu atribuții de întocmire și actualizare a 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, comisie 
constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021, 
modificată prin  Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.8289/05.07.2022, 
documentele aferente propunerilor de mai jos și solicităm dispunerea în consecință. 
    
 

1. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr. 1121/28 
Iulie 2022 la Societatea Profesională Notarială Nicu – Mladin,  a fost achiziţionat de 
către Municipiul Craiova în domeniu public, imobilul-teren situat în Municipiul Craiova, 
str. Constantin Brâncoveanu, nr.59A , judeţul Dolj (fostă str. Garoafei, nr.2), în 
suprafaţă de 410mp din acte şi din măsurători 411mp. 

Terenul în suprafaţă de 411mp este identificat cu nr. cadastral 14469 şi înscris 
în Cartea Funciară nr.233000 a localităţii Craiova (nr. CF vechi 26945). 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 628.932 lei 
+ onorariul notarial în suma de 5300+1007 lei TVA, rezultând valoarea totală de 
635.239 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. 
Constantin Brâncoveanu nr. 59A, în suprafaţă de 411mp şi valoarea de inventar 
de 635.239 lei, având următoarele vecinătăţi: N–Gradiniţa 52 “PHOENIX”, S-
Domeniu Public, E–Domeniu Public, bl. 42B1 , V–Domeniu Public. 
  
 2. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr. 1365/28 
iulie 2022 la Birou Individual Notarial Vlădoianu Teodora, a fost achiziţionat de către 
Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul–teren situat în municipiul Craiova str. 
Privighetoarei, nr. 8B-C , (fost nr. 11),  judeţul Dolj, în suprafaţă de 300mp din actele 
de proprietate şi din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 300mp este identificat cu nr. cadastral 245033 şi 
înscris în Cartea Funciară nr.245033 a localităţii Craiova. 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 485.387,52 
lei + onorariul notarial în suma de 4.335 +823,65 lei TVA, rezultând valoarea totală de 
490.546.17 lei. 
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Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. 
Privighetoarei, nr. 8B-C, în suprafaţă de 300mp şi valoarea de inventar de 
490.546.17lei, având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, PT 53N, S-
Domeniu public, Alee Betonata, E–Domeniu public, parcare, V–Domeniu public, 
Alee Betonata 

 
3. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.2975/28 

Iulie 2022, la Societatea Profesională Notarială Canţăr Elena şi Curea Ionel, a fost 
achiziţionat de către Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul-teren situat în 
Municipiul Craiova, bdul. Dacia, nr.80B, judeţul Dolj, în suprafaţă de 400mp din acte 
şi 399mp din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 399mp este identificat cu nr. cadastral 219549 şi 
înscris în Cartea Funciară nr.219549 a localităţii Craiova (nr. cadastral vechi 22935, 
nr. CF vechi 61298). 
 Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 606.734,40 
lei + onorariul notarial în suma de 5110,08 +970,92 lei TVA, rezultând valoarea totală 
de 612.815.40 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, bdul. 
Dacia, nr.80B, în suprafaţă de 399mp şi valoarea de inventar de 612.815.40 lei, 
având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, S-Domeniu Public, E–
Domeniu Public , V–Domeniu Public. 

 
 
4.  Prin HCL nr. 522/2018, a fost aprobată achiziţionarea de la persoana 

juridică în dizolvare și lichidară voluntară-Sindicatul Liber Electroputere, a imobilului 
construcţie situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr. 56. Imobilul construcţie din 
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 56 a aparținut Sindicatului Liber Electroputere 
Craiova, conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 pronunţată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 313/63/2010 si a Deciziei nr.338/02.03.2011 pronunţată de Curtea de Apel 
Craiova, definitivă si irevocabilă, în acelasi dosar. Prin Decretul nr.374/1970 al 
Consiliului de Stat, a fost expropiată o suprafaţă de teren de 3735mp, care a trecut în 
proprietatea statului şi în administrarea judeţului Dolj, pe durata nedeterminată şi în 
folosinţă gratuită a Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Prin Sentinţa civilă 
definitivă si irevocabilă nr.2996/2015, se constată dreptul de folosinţă al Sindicatului 
Liber Electroputere asupra terenului în suprafaţă de 1874mp, din suprafaţa 
expropiată, situat în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 56, jud. Dolj. 

Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1358/28 
august 2022, Biroul Individual Notarial Zăvoi Aurelian Paul, a fost achiziţionat de 
către Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul-construcție, situat în Municipiul 
Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 110E, 110G), jud. Dolj, 
compus în întregime din construcția C1, edificată în anul 1972, având regim de 
înălțime Sp+P+E, cu suprafața construită la sol de 1428 mp și Scd=3286 mp. 

Construcția de mai sus este identificată cu nr. cadastral 248720-C1 şi înscris 
în Cartea Funciară nr. 248720-C1 a localităţii Craiova. 

Construcția de mai sus a fost edificată pe terenul în suprafață totală de 
1874mp, identificat cu nr. cadastral 248720 și înscris în Cartea Funciară a localității 
Craiova nr. 248720, proprietate exclusivă a Municipiului Craiova, domeniul privat, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2021. 
 Preţul de achiziţie al construcției antemenționată este de 2.088.000 lei + 
onorariul notarial în suma de 11761, rezultând valoarea totală de 2.099.761 lei. 
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Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului imobil-construcție, 
situat în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 
110E, 110G), jud. Dolj, compus în întregime din construcția C1, edificată în anul 
1972, având regim de înălțime Sp+P+E, cu suprafața construită la sol de 1428 mp și 
Scd=3286 mp şi valoarea de inventar de 2.099.761 lei, având următoarele vecinătăţi: 
N–Domeniu Public, S-Domeniu Public, E–Domeniu Public , V–Domeniu Public. 

 
 
 
 

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

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 09.08.2022 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 09.08.2022  
Semnătura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Anexa la referatul nr. 137419/02.08.2022 cu mențiunile și hotărârile luate în cadrul 
ședinței Comisiei Speciale 
 
 
În cadrul ședinței Comisiei Speciale ce a avut loc în data de ___________________ 
la sediul Primăriei Municipiului din Craiova din strada Târgului, nr.26, s-au hotărât 
următoarele: 
 
 
 
 

Președinte Comisie 
 

Filip Aurelia 
 
 

Membrii 
 

Miulescu Nicoleta 
 
 

Mischianu Ovidiu 
 
 

Bontea Mirel 
 
 

Militaru Daniela 
 
 

Stănică Mădălina Elena 
 
 

Gâlea Ionuț-Cristian 









 
 

PROCES VERBAL nr. 20/10.08.2022  
al Comisiei Speciale cu atribuții de întocmire și actualizare a  

inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova  

 
 
 

Urmare a ședinței Comisiei Speciale cu atribuții de întocmire și actualizare a 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, comisie 
constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021, modificată 
prin  Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.8289/05.07.2022, ce a avut loc la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova din stgr. Târgului, nr.26, s-au hotărât următoarele: 

  
1. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1121/28 Iulie 

2022 la Societatea Profesională Notarială Nicu – Mladin, a fost achiziţionat de către 
Municipiul Craiova în domeniu public, imobilul-teren situat în Municipiul Craiova, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr.59A , judeţul Dolj (fostă str. Garoafei, nr.2), în suprafaţă de 
410mp din acte şi din măsurători 411mp. 

Terenul în suprafaţă de 411mp este identificat cu nr. cadastral 14469 şi înscris în 
Cartea Funciară nr.233000 a localităţii Craiova (nr. CF vechi 26945). 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 628.932 lei + 
onorariul notarial în suma de 5300+1007 lei TVA, rezultând valoarea totală de 635.239 
lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. 
Constantin Brâncoveanu nr. 59A, în suprafaţă de 411mp şi valoarea de inventar de 
635.239 lei, având următoarele vecinătăţi: N–Gradiniţa 52 “PHOENIX”, S-Domeniu 
Public, E–Domeniu Public, bl. 42B1 , V–Domeniu Public. 
  
 
 2. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr. 1365/28 iulie 
2022 la Birou Individual Notarial Vlădoianu Teodora, a fost achiziţionat de către 
Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul–teren situat în municipiul Craiova str. 
Privighetoarei, nr. 8B-C , (fost nr. 11),  judeţul Dolj, în suprafaţă de 300mp din actele de 
proprietate şi din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 300mp este identificat cu nr. cadastral 245033 şi înscris 
în Cartea Funciară nr.245033 a localităţii Craiova. 

Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 485.387,52 lei 
+ onorariul notarial în suma de 4.335 +823,65 lei TVA, rezultând valoarea totală de 
490.546.17 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, str. 
Privighetoarei, nr. 8B-C, în suprafaţă de 300mp şi valoarea de inventar de 
490.546.17lei, având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, PT 53N, S-



Domeniu public, Alee Betonata, E–Domeniu public, parcare, V–Domeniu public, 
Alee Betonata 

 
3. Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.2975/28 Iulie 

2022, la Societatea Profesională Notarială Canţăr Elena şi Curea Ionel, a fost 
achiziţionat de către Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul-teren situat în 
Municipiul Craiova, bdul. Dacia, nr.80B, judeţul Dolj, în suprafaţă de 400mp din acte şi 
399mp din măsurători. 

Terenul în suprafaţă de 399mp este identificat cu nr. cadastral 219549 şi înscris 
în Cartea Funciară nr.219549 a localităţii Craiova (nr. cadastral vechi 22935, nr. CF 
vechi 61298). 
 Preţul de achiziţie negociat al terenului mai sus menţionat este de 606.734,40 lei 
+ onorariul notarial în suma de 5110,08 +970,92 lei TVA, rezultând valoarea totală de 
612.815.40 lei. 

Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului Teren, bdul. Dacia, 
nr.80B, în suprafaţă de 399mp şi valoarea de inventar de 612.815.40 lei, având 
următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, S-Domeniu Public, E–Domeniu Public , 
V–Domeniu Public. 

 
4.  Prin HCL nr. 522/2018, a fost aprobată achiziţionarea de la persoana juridică în 

dizolvare și lichidară voluntară-Sindicatul Liber Electroputere, a imobilului construcţie 
situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr. 56. Imobilul construcţie din Craiova, str. Calea 
Bucuresti, nr. 56 a aparținut Sindicatului Liber Electroputere Craiova, conform Deciziei 
nr. 0466/11.11.2010 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 313/63/2010 si a 
Deciziei nr.338/02.03.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, definitivă si 
irevocabilă, în acelasi dosar. Prin Decretul nr.374/1970 al Consiliului de Stat, a fost 
expropiată o suprafaţă de teren de 3735mp, care a trecut în proprietatea statului şi în 
administrarea judeţului Dolj, pe durata nedeterminată şi în folosinţă gratuită a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România. Prin Sentinţa civilă definitivă si irevocabilă 
nr.2996/2015, se constată dreptul de folosinţă al Sindicatului Liber Electroputere asupra 
terenului în suprafaţă de 1874mp, din suprafaţa expropiată, situat în Craiova, str. Calea 
Bucuresti, nr. 56, jud. Dolj. 

Ca urmare a încheierii Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1358/28 august 
2022, Biroul Individual Notarial Zăvoi Aurelian Paul, a fost achiziţionat de către 
Municipiul Craiova, în domeniul public, imobilul-construcție, situat în Municipiul Craiova, 
str. Calea Bucureşti nr. 56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 110E, 110G), jud. Dolj, compus în 
întregime din construcția C1, edificată în anul 1972, având regim de înălțime Sp+P+E, 
cu suprafața construită la sol de 1428 mp și Scd=3286 mp. 

Construcția de mai sus este identificată cu nr. cadastral 248720-C1 şi înscris în 
Cartea Funciară nr. 248720-C1 a localităţii Craiova. 

Construcția de mai sus a fost edificată pe terenul în suprafață totală de 1874mp, 
identificat cu nr. cadastral 248720 și înscris în Cartea Funciară a localității Craiova nr. 
248720, proprietate exclusivă a Municipiului Craiova, domeniul privat, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2021. 
 Preţul de achiziţie al construcției antemenționată este de 2.088.000 lei + onorariul 
notarial în suma de 11761, rezultând valoarea totală de 2.099.761 lei. 



Propunem declararea de uz si utilitate publică a bunului imobil-construcție, 
situat în Municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 56 (fost nr.110, nr. 110D, nr. 110E, 
110G), jud. Dolj, compus în întregime din construcția C1, edificată în anul 1972, având 
regim de înălțime Sp+P+E, cu suprafața construită la sol de 1428 mp și Scd=3286 mp şi 
valoarea de inventar de 2.099.761 lei, având următoarele vecinătăţi: N–Domeniu Public, 
S-Domeniu Public, E–Domeniu Public , V–Domeniu Public. 

 
 

Președinte Comisie 
 

Filip Aurelia 
 
 

Membrii 
 

Miulescu Nicoleta 
 
 

Mischianu Ovidiu 
 
 

Bontea Mirel 
 
 

Militaru Daniela 
 
 

Stănică Mădălina Elena 
 
 

Gâlea Ionuț-Cristian 
 
 


	1proiect
	2referat de aprobare
	3raport
	4ANEXA
	5raport avizare
	6
	Acte CLUB ELECTRO
	Contract vanzare constructie teatrul colibri
	material cvc
	Propuneri comisie speciala declarare de uz si utilitate publica MAI
	PV Comisia Speciala 08-2022
	PV Comisia speciala public 08-2022


