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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 

24.11.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.197807/2022, raportul nr.200936/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.201453/2022 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 şi art.1138 alin.1 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.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, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor identificate în anexa nr.3 

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.197807/10.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.200936/16.11.2022                                                                            
 

      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 și 
completărilor 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 28/2022  al 
comisiei special în  baza referatului nr.199898/15.11.2022.  

A fost propusă si aprobată modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova, după cum urmează: 

 Prin adresa nr. 190944/2022 Directia Investitii comunică finalizarea investiţiei care se 
referă la amenajarea și montarea unui Perete verde vertical la Școala Mircea Eliade din Craiova- 
proiect pilot. 

 Astfel, în  baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor  nr. 176374/2022 este 
necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, prin introducerea bunului menţionat care se compune dintr-o structură metalică de 
susţinere si din plante si substrat de cultură in valoare totală de 281.178,00 lei, care se regăsește 
în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează suprafața de 58mp 
teren str. Timis nr.9 actual str. Pictor Oscar Obedeanu nr.9 în conformitate cu H.C.L nr.522/2007 
anexa 2A pozitia 758, reprezentănd doar suprafata de teren curte care este închiriată de către 
R.A.A.D.P.F.L, conform contractului de închiriere nr.1927/2020, fără să avem în inventar suprafața 
aferentă construcţiei.   Actualii proprietari ai locuinţei vândute în baza contractului de vânzare 
cumpărare nr.507/1997, urmat de contractul de vânzare cu clauză de întretinere autentificat cu nr. 
217/2007, numiţii Tilică- Ghiorghișor Teodor si Tilică- Gheorghișor Florina Radu Ioana doresc 
înscrierea în cartea funciara a terenului proprietatea municipiului și au întocmit documentaţia 
cadastrală în baza unui plan de amplasament și delimitare întocmit de persoana autorizată, pentru o 
suprafață de teren de 161mp, reprezentand atat terenul aferent constructiei aflat în folosință 
proprietarilor cât si terenul curte care excede constructiei. Având în vedere cele prezentate, este 
necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, prin modificarea suprafeței terenului și a denumirii bunului (folosind denumirea 
actuală a străzii) la 161mp ( din care 58mp reprezintă curte) şi valoare de 154.102,00 lei care se 
regăseste în anexa nr.3 la prezentul raport. 
o       Prin adresa nr. 191035/2022, Brănisteanu Mihaela Raluca ne comunică faptul că în 



calitate de proprietari ai terenului  intravilan situat  municipiul Craiova str. Trandafirului nr.32, jud 
Dolj, fost T70, P28, P28/1 în suprafață de 1630mp din masuratori si 1686mp din acte, identificat cu 
nr. cadastral 246921  şi intabulat in CF nr. 246921 a municipiului Craiova, împreună cu toţi ceilalti 
proprietari ai acestei alei de acces, au renunţat la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat. 
Conform declaraţiilor notariale, autentificate sub nr. 3978/2022, nr.4029/2022, nr.4037/2022, 
nr.4069/2022, nr.4067/2022 renunţarea s-a făcut în condiţiile art. 562 alin (2), si a fost notată  
extrasul de carte funciară . 

Având  în vedere cele prezentate, şi in conformitate cu prevederile  art. 889 Cod Civil 
este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova, prin introducerea terenului alee de acces din str. Trandafirului nr.32, jud 
Dolj, fost T70, P28, P28/1 în suprafață de 1630mp din măsuratori si 1686mp din acte, care se 
regăsește în anexa nr.2 la prezentul raport. 

  În inventarul domeniului privat al municipiului figurează suprafața de 98,62mp teren 
str. Păltinis nr.11 în conformitate cu H.C.L nr.522/2007 anexa 2A pozitia 684, reprezentând  suprafața 
de teren curte care este închiriată de către RAADPFL, conform contractelor de închiriere 
nr.1973/2020, nr.1972/2020, nr.1974/2020 fără să avem în inventar suprafața aferentă construcţiei.   
Actualii proprietari ai locuinţelor vândute în baza contractului de vânzare cumpărare nr.319/1997, 
nr.235/1997, nr. 318/1997 şi anume numiţii Ceană Mircea, Roşoga Gheorghe,Cioroianu Traian doresc 
înscrierea în cartea funciară a terenului proprietatea municipiului Craiova. 
               Solicitarea este facută în baza unui plan de amplasament si delimitare întocmit de persoana 
autorizată,  pentru o suprafață de teren de 357mp, reprezentând atât terenul aferent construcției aflat 
în folosinta proprietarilor cat si terenul curte care excede constructiei. Având  vedere cele 
prezentate, este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova, prin modificarea suprafetei terenului din str. Paltinis nr.11 la 357mp din 
care 234 aferent construcţiei, având valoare de 341.703,00 lei, care se regăsește în anexa nr.3 la 
prezentul raport. 

 Prin solicitarea înregistrată cu nr. 184748/2022 şi 168697/2022, domnul Demetrescu 
Constantin doreste încheierea unui contract de superficie privind terenul pe care se află amplasată 
construcţia, (spatiu commercial), situat  Craiova str. Brazda lui Novac nr. 79, bl C8, construcţie aflată 
la parter si independent de construcţia blocului. 

SC CRISALCOM AP ARL a dobândit spatiul în suprafață de 44,87mp prin conventia de 
vânzare cumpărare nr.999/1993, iar ulterior acesta a făcut obiectul actului de adjudecare nr.160/2007, 
intrând în proprietatea lui Demetrescu Constantin, si nu este înscris în cartea funciară. 

Terenul aferent  acestui spatiu  care are o suprafată construită de 50mp nu face obiectul 
actelor anterior menţionate, este amplasat în afara blocului C8 situat in str. Brazda lui Novac nr. 79 si 
este înscris în cartea funciară nr. 200190, nr. carte funciară veche 5620. 

Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea terenului  în suprafață de 
50 mp aferent spaţiului commercial  situat  Craiova str. Brazda lui Novac nr. 79, bl C8 cu valoarea de 
50.000,00 lei. care se regaseste în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 Prin adresa nr. 196614/2022 Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte  ne solicită 
inventarierea bunurilor achiziționate în cadrul contractului de furnizare nr. 19048/31.01.2022 având 
ca obiect dotarea ambulatoriului de specialitate pentru proiectul "Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu 
pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi (colectare selectiva)", cod proiect 
123999 - lot I – Echipamente, aparatură și instrumentar medical, astfel este necesară actualizarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin 
introducerea bunurilor de natura mijloacelor fixe in valoare totală de  4.421.942,42 lei, care se 
regaseste în anexa nr.1 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 şi art.1138 (1) din  Codul Civil şi cu 
referatul de aprobare nr. 154878/2022,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, actualizarea inventarului domeniului privat  al municipiului Craiova prin: 

 Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, cu  bunurile prezentate în  anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul raport. 

 Modificarea elementelor de identificare a unor poziţii din inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova prezentate  în anexa nr.3 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  solidar cu tocmitorul scrisului 
Data: 16.11.2022 
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea  solidar cu tocmitorul scrisului 
Data: 16.11.2022 
Semnătura:  
 
 

 
 

Înatocmit, 
                      Insp. Ștefăniță Petroșanu  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea tocmirii acestui act oficial 
Data: 16.11.2022 
Semnătura : 
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                                                            ANEXA nr.1 la Raportul nr. 200936/2022 

 
 
 

 
Completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova  
cu bunurile  achiziționate în cadrul contractului de furnizare nr. 19048/31.01.2022 având ca 
obiect Dotarea ambulatoriului de specialitate pentru proiectul "Reabilitare Corp C1 - 
Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare 
selectiva)", cod proiect 123999 - lot I – Echipamente, aparatură și instrumentar medical. 

 

 Mijloace fixe: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire mijloc fix Cant. 
(buc.) 

Pret 
unitar 

Valoare Cod de 
clasificare 

cf. H.G. 
2139/2004 

Durata 
normala de 
functionare 

1 
STERILIZATOR CU ABURI  USI 
CULISANTE DE UZ SPITALICESC 

1 199.325,00 199.325,00 2.1.25.1.  8 ani 

2 DINAMOMETRU DIGITAL  1 7.526,75 7.526,75 2.1.25.4.   8 ani 

3 
LAMPA BACTERICIDA UV 2 x 
55W - MONTARE PE STATIV 
MOBIL 

10 20.289,50 202.895,00 2.1.25.1.   
8 ani 

4 Aparat de vizualizare vene 1 21.182,00 21.182,00 2.1.25.4 8 ani 

5 
GIPSOTOM APARAT ELECTRIC 
PENTRU TAIAT GIPS 

1 4.700,50 4.700,50 2.1.25.4.   
8 ani 

6 PODOSCOP  1 4.260,20 4.260,20 2.1.25.4.   8 ani 

7 OPTOTIP LCD 1 12.495,00 12.495,00 2.1.25.1.   8 ani 

8 Audiometru de diagnostic 1 10.829,00 10.829,00 2.1.25.1.   8 ani 

9 AUDIOMETRU CU IMPRIMANTA 1 10.829,00 10.829,00 2.1.25.1.   8 ani 

10 
ELECTROCARDIOGRAF CU 12 
CANALE CU TROLIU 

3 13.685,00 41.055,00 2.1.25.2.1.   5 ani 

11 VIZIOTEST 1 17.255,00 17.255,00 2.1.25.1 8 ani 

12 Spirometru cu imprimanta 4 10.115,00 40.460,00 2.1.25.2.1 5 ani 

13 
ECOGRAF EXPLORARI 
FUNCTIONALE 

1 443.453,50 443.453,50 2.1.25.2.1 5 ani 

14 
SISTEM TESTARE DE EFFORT 
CARDIO M-PC WI-FI, CU 
BICICLATA (ERGOMETRU) 

2 50.218,00 100.436,00 2.1.25.2.1 5 ani 

15 HOLTER EKG CU SOFTWARE 2 14.291,90 28.583,80 2.1.25.2.1 5 ani 

16 HOLTER TA CU SOFTWARE 2 5.378,80 10.757,60 2.1.25.2.1 5 ani 

17 DEFIBRILATOR 1 22.610,00 22.610,00 2.1.25.2.1 5 ani 

18 
MONITOR PACIENTI -FUNCTII 
VITALE 

1 5.712,00 5.712,00 2.1.25.2.1 
5 ani 

19 MONITOR PACIENTI 1 5.712,00 5.712,00 2.1.25.2.1 5 ani 

20 ECOGRAF - CARDIOLOGIE 1 494.421,20 494.421,20 2.1.25.2.1 5 ani 

21 
DISPENSER AUTOMAT 
ACOPERITORI PANTOFI 

1 5.533,50 5.533,50 2.1.25.4.   8 ani 

22 
ASPIRATOR CHIRURGICAL CU 
PEDALA ŞI REGULATOR CURS 

2 5.355,00 10.710,00 2.1.25.2 8 ani 

23 CABINA AUDIOMETRICA 1 34.450,50 34.450,50 2.1.25.1.   8 ani 

24 
STEREOMICROSCOP DE 
EXAMINARE cu linie video si 
monitor 

1 47.659,50 47.659,50 2.1.25.1.   8 ani 

25 LAMPA FRONTALA LED 1 15.708,00 15.708,00 2.1.25.1.   8 ani 

26 ELECTROCAUTER 1 25.025,70 25.025,70 2.1.25.2 8 ani 

27 DERMATOSCOP 1 181.713,00 181.713,00 2.1.25.2.1 5 ani 

28 
DISPOZITIV CRIOCHIRURGIE CU 
AZOT LICHID 

1 10.793,30 10.793,30 
2.1.25.2.1 

5 ani 
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29 
PANOU FOTOTERAPEUTIC 
MOBIL 2*12 

1 86.870,00 86.870,00 
2.1.25.2.1 

5 ani 

30 IPL LUMINA INTENS PULSATA 1 139.587,00 139.587,00 2.1.25.2.1 5 ani 

31 
TRUSA CONSULTATIE 
UROLOGIE 

1 2.618,00 2.618,00 2.1.25.4.   8 ani 

32 URETROSCOP  1 165.469,50 165.469,50 2.1.25.2.1   5 ani 

33 ECOGRAF UROLOGIE 1 369.093,97 369.093,97 2.1.25.2.1 5 ani 

34 
ECOGRAF INALTA 
PERFORMANTA GINECOLOGIE 

1 607.637,80 607.637,80 2.1.25.2.1 5 ani 

35 
SISTEM VIDEOENDOSCOPIE SI 
FIBROSCOPIE FULL HD ORL 

1 268.761,50 268.761,50 2.1.25.1.   8 ani 

36 TRUSA DE LENTILE 1 3.213,00 3.213,00 2.1.25.1.   8 ani 

37 AUTOREFRACTOMETRU 1 35.795,20 35.795,20 2.1.25.1.   8 ani 

38 
TONOMETRU NON CONTACT CU 
PAHIMETRU 

1 51.289,00 51.289,00 2.1.25.1.   
8 ani 

39 BIOMICROSCOP 1 35.723,80 35.723,80 2.1.25.1.   8 ani 

40 LENSMETRU AUTOMAT 1 15.529,50 15.529,50 2.1.25.1.   8 ani 

41 
TOMOGRAF IN COERENTA 
OPTICA  

1 261.276,40 261.276,40 2.1.25.1.   
8 ani 

42 
PERIMETRU 
COMPUTERIZAT+PC+MASA 

1 66.164,00 66.164,00 2.1.25.1.   
8 ani 

43 UNIT DENTAR 1 54.978,00 54.978,00 2.1.25.1.   8 ani 

44 
Analizor compozitie pe segmente 
ale corpului 

1 45.101,00 45.101,00 2.1.25.2.1 5 ani 

45 ALCOOLMETRU 1 5.664,40 5.664,40 2.1.25.4.   8 ani 

46 EEG/ERP/PSG DIGITAL 1 191.078,30 191.078,30 2.1.25.2.1 5 ani 

 
 

      

TOTAL   4421942,42   
 



Intrari bunuri in inventarul domeniului privat
                                                                       

Nr. 

Crt.

cod de 

clasificare
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiri

işi/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 1.8.14

         Structură de susţinere pentru 

perete verde vertical-  proiect pilot 

Scoala Mircea Eliade 

structura in suprafata de 88mp 2022 193337,98
proces verbal de recepţie 

nr.176374/2022

2 2.4.2.10

Plante si substrat de cultură pentru 

perete verde vertical-  proiect pilot 

Scoala Mircea Eliade 

88mp 2022 87840,02
proces verbal de recepţie 

nr.176374/2022

3

Teren alee de acces din str. 

Trandafirului nr.32, jud Dolj, fost 

T70, P28, P28/1

suprafata de 1630mp din masuratori 

si 1686mp din acte
2022 179300

renuntare drept de proprietate 

conform declaraţiilor notariale, 

autentificate sub nr. 3978/2022, 

nr.4029/2022, nr.4037/2022, 

nr.4069/2022, nr.4067/2022 

4
Teren   aferent spaţiul comercial   

str. Brazda lui Novac nr. 79, bl C8 
suprafata de 50mp 2022 50.000 lei

                                  Anexa nr.2  la Raportul nr. 200936/2022



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 Pictor Oscar Obedeanu nr.9  
 suprafata 161mp( din care 58mp 

reprezintă curte)
2007 154.102,00 lei

HCL 522/2007 anmexa 2A poz 758- 

nr inventar 41000280

2 Teren  str. Paltinis nr.11
suprafata de 357mp din care 234 

aferent construcţiei
2007 341.703,00 lei

HCL 522/2007 anmexa 2A poz 684- 

nr inventar 41000201

Anexa nr.3 la raportul nr.200936/2022
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