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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 
25.08.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.138041/2022, raportul nr.141968/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.143411/2022 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;  
   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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 modificarile 
şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile 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.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.138041/03.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.141968/10.08.2022                                                           Avizat, 
                                                                                            Viceprimar, 
                                                                                           Aurelia Filip                 
 
 
              

 
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.21/10.08.2022  al comisiei speciale in baza referatului nr 120971/2022. A fost 
propusă, modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova, după cum 
urmează: 

1.  In curtea imobilului situat în craiova str. Calea Unirii nr.65( fost nr.87) se gasesc 
trei corpuri de construcţie compuse din mai multe unităţi locative.  Un număr de cinci 
locuinte se află in proprietatea unor persoane fizice, achizitionate in baza Legii 121/1997, 
avînd in folosinţă terenul aferent construcţiilor astfel cum este inscris in contractele de 
vanzare cumpărare. De asemenea Primăria Municipiului craiova are in proprietate la 
această adresă locuinţe aflate atât în domeniul public cat si privat care sunt administrate de 
catre RAADPFL si inchiriate. 

În inventarul domeniului privat al municipiului la această adresă nu figurează nici o 
suprafata de teren si având în vedere cele prezentate, este necesara actualizarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin 
introducerea terenului  intravilan situat în municipiul Craiova str. Calea Unirii nr.65 (fost 
nr.87) in suprafata de 1059mp, si valoare de 3388800 lei, (raportată la grila notarilor publici-
studiu de piață aprobată pentru anul 2022) conform anexei  la prezentul raport. 

 
2.   Imobilul construcţie  situat pe str. Beethoven nr.1 format din trei unităţi locative se 

află in proprietatea unor persoane fizice si conform celor menţionate in Dispozitia 
nr.1592/1997 a Primarului Municipiului Craiova şi in contractele de vănzare cumpărare 
terenul aferent  acestor locuinţe se află in folosinta proprietarilor. De asemenea pentru 
terenul aferent curtii sunt incheiate contracte de inchiriere.  

În inventarul domeniului privat al municipiului la această adresă nu figurează nici o 
suprafata de teren si 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. Ludwig Van Beethoven 
nr.1 in suprafata de 964mp (din care 688mp curte) şi valoare de1638800lei, (raportată la 



grila notarilor publici-studiu de piață aprobată pentru anul 2022) conform anexei  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 la prezentul raport. 

 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. Calea Unirii nr.65 (fost nr.87)  

in suprafata de 

1059mp,
2022 3.388.800 lei

curti constructii si teren aferent 

construcţiei

2

Teren str. Ludwig Van Beethoven nr.1 

in suprafata de 

964mp (din care 

688mp curte) 

2022 1.638.800 lei
curti constructii si teren aferent 

construcţiei

Anexa   la raportul nr. 141968/10.08.2022
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