
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                                                                                                                                                   
                                                                                        PROIECT 
 

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

 dobândite de municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.197737/2022, raportul nr.201344/2022 
al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr. 201664/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune declararea de 
uz şi interes  public local,  a  unor bunuri dobândite de municipiul Craiova; 

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.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 modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

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

Art.2. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, prin modificarea elementelor de identificare ale bunurilor 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale 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,          SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 197737/10.11.2022 

 

 

 
 

 

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. 201344/16.11.2022 
 
                           
 

RAPORT 
privind declararea de uz şi interes public local 

a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală 
 

 
Prin referatul de aprobare nr. 197737/10.11.2022, 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 propunerilor și documentelor 
aferente, a fost emis procesul verbal nr. 27/16.11.2022 cu următoarele puncte aprobate: 

 
1. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 178648/12.10.2022 

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, urmare a  implementării 
proiectului  executat în baza contractului   nr. 229104/30.12.2019, referitor la obiectivul de 
investiţii „Modernizare str. Ramuri ”,  înaintează documentațiile aferente. 

 
 - Lucrările pentru strada Ramuri cu o valoarea finală a investiţiilor executate este 
de 576.143,47 lei cu TVA.  
  În urma investiţiei efectuate pentru strada Ramuri au rezultat următoarele date de 
identificare: 

lungime carosabil = 340ml 
lăţime carosabil = 4,46 ml 
suprafaţă carosabil  = 1516mp 
imbracaminte :asfalt  
lungime trotuar = 340ml 
lăţime trotuar = 0,30 ml x 2 
suprafaţă trotuare  = 204mp 

 
  Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 130930/06.10.2022 este de 576.143,47 lei cu 
TVA. 
          strada Ramuri figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 320m, latime 4m, 
suprafata 1280mp, fara trotuar. 



  Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „strada Ramuri”  cu datele rezultate în urma investiţiei. 
 Valoarea de inventar a bunului „strada Ramuri” cu nr de inventar  12002367 devine 
lei 606.656,28 lei 
           Potrivit celor de mai sus, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de 
inventar al bunului ce aparţine domeniului public „str. Ramuri” cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe „str. 
Ramuri” având  datele tehnice identificate mai sus şi valoarea  totală de 606.656,28 lei 
cu TVA. 
 
  Totodată, în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul Verbal de Recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.130930/06.10.2022, pe str Ramuri au fost efectuate şi lucrări ce 
privesc reţeaua de canalizare pluvială după cum urmează: 
           conducta pluviala PVC 315 mm, Lungime 138ml,  valoare  53.036,36lei, cămine de 
vizitare 5 buc, guri de scurgere 10 buc. 
           conducta refulare PEID 100 mm – Lungime  395ml, valoare 52.271,83lei 
           staţie de pompare ape uzate – 1 buc  valoare 19.614,36 lei   
   
            Potrivit celor de mai sus, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de 
inventar al bunului ce aparţine domeniului public  „Canal str Ramuri” cu nr. de inventar 
12015003  şi valoarea de inventar 174.285,63 lei cu datele rezultate în urma investiţiei. 
        Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei Canalizare Pluvilală 
str. Ramuri având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea totală de 246.936,35 
lei cu TVA. 
 
            De asemenea, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar 
al bunului ce aparţine domeniului public „Conducta refulare apa uzata din PEID str 
Ramuri” cu nr de inventar 12015005 şi valoarea de inventar  13.062,87lei cu datele rezultate 
în urma investiţiei. 
 

Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei „Conducta refulare 
apa uzata din PEID str. Ramuri” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea 
totală de 65.334,70 lei cu TVA. 

 
2. Prin adresele nr. 180892/14.10.2022 şi nr. 180895/14.10.2022 Casa de Cultură 

„Traian Demetrescu” înaintează Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu cererea de transfer  
şi procesul verbal de transfer pentru mijloacele fixe rezultate în urma simpozioanelor 
internaţionale de sculptură „ Drumuri Brâncuşiene” ediţia a X a nr. 787/14.10.2022 pentru a se 
înregistra în evidenţa domeniului public al municipiului Craiova. 
  

Se propune declararea de uz şi interes public local a bunurilor rezultate in urma 
transferului fără plată a bunurilor în valoare totală de 165.768,36 lei.  
 
Nr. 
Crt. 

Denumire Obiect  Unitate 
masura 

Cantitate Anul 
inregistrarii 

Data darii in 
folosinta 

Durata 
folosinta 

Valoare 
inventar 
(LEI) 

1 POARTA 
MEDIEVALA ( doi 
piloni) 

BUC 1 2022 OCT. 2022 10 ANI 111.445,79 

2 ULTIMA PICATURA BUC 1 2022 OCT. 2022 10 ANI 41.232,84 

3 PLACA MARMURA 
TAIATA SI FINISATA 

BUC 1  2022 OCT. 2022 10 ANI 13.090,00 

 TOTAL      165.768,63 



 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 şi art. 858 din 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, şi art. 287 lit.b din Ordonanţa de Guvern 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 anexa nr.1 la 

prezentul raport. 
 

2. Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, prin modificarea elementelor de identificare ale bunurilor 
prevăzute în anexa nr.2 la prezentul raport. 
 

3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008. 

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

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

  Data: 16.11.2022 
  Semnătura: 

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

    Data: 16.11.2022 
    Semnătura:  
 
 
 

                                                                                                               Întocmit,     
                                                                                                          Inspector Cosmin Popescu 
                                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                                            realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                                            cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                            Data: 16.11.2022 
                                                                                            Semnătura: 



Nr. 
crt.

Codul de 
clasificare 

conform H.G. 
2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz , al dării 
în folosință  

Valoarea de 
inventar LEI

Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.3.2 POARTA MEDIEVALĂ (DOI 
PILONI)

două blocuri decorative și partea superioarp 
de legătură între acestea

2022 111.445,79

2 1.6.3.2 ULTIMA PICĂTURA 2022 41.232,84

3 1.6.3.2 Placă marmură tăiată și 
finisată

2022 13.090,00

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

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.

Page 1 of 1



Nr. 
crt.

Codul de 
clasificare 

conform H.G. 
2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz , al dării 
în folosință  

Valoarea de 
inventar LEI

Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.2        STR. RAMURI NR INVENTAR: 12002367                     
LUNGIME CAROSABIL-340ml                                     
LATIME CAROSABIL -4,46 ml            
SUPRAFATA CAROSABIL – 1516mp      
IMBRACAMINTE CAROSABIL - asfalt   
LUNGIME TROTUAR 340ml                      
LATIME TROTUAR – 0,30 ml x 2 
SUPRAFATA TROTUAR – 204mp 
IMBRACAMINTE TROTUAR - asfalt                   
DURATA VIATA 25ANI                     
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL 

1999 606.656,78 MUNICIPIUL CRAIOVA-DOMENIU PUBLIC    HCL 
197/2010 

2 1.8.7 RETEA CANALIZARE 
PLUVIALĂ - STR. RAMURI

NR INVENTAR: 12015003 2020 227.321,99 MUNICIPIUL CRAIOVA-DOMENIU PUBLIC    HCL 
531/2020 

3 1.8.7 CONDUCTĂ REFULARE PEID 
100 - STR RAMURI

NR INVENTAR: 12015005 2020 65.334,70 MUNICIPIUL CRAIOVA-DOMENIU PUBLIC    HCL 
531/2020 

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

ANEXA 2 LA HOTARAREA NR.

Page 1 of 1
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Direcția Patrimoniu 

Serviciul Patrimoniu 

Nr. 198328/10.11.2022 
 

 
Referat 

Propuneri privind actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova 

 
Urmare a verificărilor efectuate la nivelul Direcției Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu, 

propunem Comisiei speciale 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, documentele aferente propunerilor de mai jos și solicităm dispunerea 
în consecință. 
 
   

1. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 178648/12.10.2022 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, urmare a  implementării 
proiectului  executat în baza contractului   nr. 229104/30.12.2019, referitor la obiectivul de 
investiţii „Modernizare str. Ramuri ”,  înaintează documentațiile aferente. 

 
 - Lucrările pentru strada Ramuri cu o valoarea finală a investiţiilor executate 
este de 576.143,47 lei cu TVA.  
  În urma investiţiei efectuate pentru strada Ramuri au rezultat următoarele date de 
identificare: 

 lungime carosabil = 340ml 
 lăţime carosabil = 4,46 ml 
 suprafaţă carosabil  = 1516mp 
 imbracaminte :asfalt  
 lungime trotuar = 340ml 
 lăţime trotuar = 0,30 ml x 2 
 suprafaţă trotuare  = 204mp 

 
  Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 130930/06.10.2022 este de 576.143,47 lei cu 
TVA. 
          strada Ramuri figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 320m, latime 4m, 
suprafata 1280mp, fara trotuar. 
  Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „strada Ramuri”  cu datele rezultate în urma investiţiei. 
 Valoarea de inventar a bunului „strada Ramuri” cu nr de inventar  12002367 devine 
lei 606.656,78lei 
           Potrivit celor de mai sus, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii 
de inventar al bunului ce aparţine domeniului public „str. Ramuri” cu datele rezultate în 
urma investiţiei. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe „str. 
Ramuri” având  datele tehnice identificate mai sus şi valoarea  totală de 606.656,78 
lei cu TVA. 
 
  Totodată, în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul Verbal de Recepţie la 
terminarea lucrărilor nr.130930/06.10,2022 , pe str Ramuri au fost efectuate şi lucrări ce 
privesc Reţea Canalizare pluvială  
           conducta pluviala PVC 315 mm, Lungime 138ml,  valoare  53.036,36lei , camine de 
vizitare 5 buc, guri de scurgere 10buc. 
           conducta refulare PEID 100 mm – Lungime  395ml, valoare 52.271,83lei 
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           staţie de pompare ape uzate – 1 buc  valoare 19.614,36 lei   
   
            Potrivit celor de mai sus, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii 
de inventar al bunului ce aparţine domeniului public  „Canal str Ramuri” cu nr. de inventar 
12015003  şi valoarea de inventar 174.285,63lei cu datele rezultate în urma investiţiei. 
        Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei Canalizare 
Pluvilală str. Ramuri având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea totală de 
246.936,35lei cu TVA. 
 
            Potrivit celor de mai sus, este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii 
de inventar al bunului ce aparţine domeniului public  „Conducta refulare apa uzata din 
PEID str Ramuri” cu nr de inventar 12015005 şi valoarea de inventar  13.062,87lei cu 
datele rezultate în urma investiţiei. 
 

Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei „Conducta refulare 
apa uzata din PEID str. Ramuri” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea 
totală de 65.334,70 lei cu TVA. 
 

 
2.  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 182746/19.10.2022 

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, urmare a  implementării 
proiectului  executat în baza acordului cadru  nr. 111740/2018, referitor la obiectivul de 
investiţii „Reabilitare şi modernizare străzi şi alei în municipiul Craiova (PT + ex) pt 
Aleeile  2,3,4,5 Alexandru cel Bun,  înaintează documentațiile aferente. 

 
Aleea 2 Alexandru cel Bun 
 
 - Lucrările pentru strada Aleea 2 Alexandru cel Bun cu o valoarea finală a 

investiţiilor executate este de 4.433,73 lei cu TVA.  
 În urma investiţiei efectuate pentru Aleea 2 Alexandru cel Bun au rezultat 

următoarele date de identificare: 
A fost modernizat un tronson pietonal cu lundimea  de 18,65m şi lătimea cuprinsă 

între 1-1,5m şi o suprafaţă de 25mp , imbracaminte asfalt. 
            Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 164557/17.10.2022 este de 4.433,73 lei cu 
TVA   

Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „Aleea 2 Alexandru cel Bun”  cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 

Aleea 2 Alexandru cel Bun figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 68m, 
latime 5m, suprafata 340mp  la care se adaugă tronson pietonal cu lundimea  de 18,65m şi 
lătimea cuprinsă între 1-1,5m şi o suprafaţă de 25mp , imbracaminte asfalt. 
 Valoarea de inventar a bunului „Aleea 2 Alexandru cel Bun”  cu nr de inventar  
12001601 devine  4.433,74lei cu TVA. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe Aleea 
2 Alexandru cel Bun” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea  totală de 
4.433,74 cu TVA. 
 

Aleea 3 Alexandru cel Bun 
 
 - Lucrările pentru strada Aleea 3 Alexandru cel Bun cu o valoarea finală a 

investiţiilor executate este de 59.783,09 lei cu TVA.  
 În urma investiţiei efectuate pentru Aleea 3 Alexandru cel Bun au rezultat 

următoarele date de identificare: 
 lungime carosabil = 50,32ml 
 lăţime carosabil = 3ml 



3 
 

 suprafaţă carosabil  = 178mp 
 imbracaminte :asfalt  
 lungime trotuar = 67ml 
 lăţime trotuar = 1-1,5-2 ml  
 suprafaţă trotuare  = 57,96mp 

 
            Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 164561/17.10.2022 este de 59.783,09 lei cu 
TVA   

Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „Aleea 3 Alexandru cel Bun”  cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 

Aleea 3 Alexandru cel Bun figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 68m, 
latime 5m, suprafata 340mp . 
 Valoarea de inventar a bunului „Aleea 3 Alexandru cel Bun”  cu nr de inventar  
12001747 devine  59.783,10 lei cu TVA. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe Aleea 
3 Alexandru cel Bun” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea  totală de 
59.783,10 cu TVA. 
 

Aleea 4 Alexandru cel Bun 
 
 - Lucrările pentru strada Aleea 4 Alexandru cel Bun cu o valoarea finală a 

investiţiilor executate este de 85.454,84 lei cu TVA.  
 În urma investiţiei efectuate pentru Aleea 4 Alexandru cel Bun au rezultat 

următoarele date de identificare: 
 lungime carosabil = 86,53ml 
 lăţime carosabil = 3ml 
 suprafaţă carosabil  = 267mp 
 imbracaminte :asfalt  

            Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 164564/17.10.2022 este de 85.454,84 lei cu 
TVA   

Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „Aleea 4 Alexandru cel Bun”  cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 

Aleea 4 Alexandru cel Bun figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 110m, 
latime 5m, suprafata 550mp . 
 Valoarea de inventar a bunului „Aleea 4 Alexandru cel Bun”  cu nr de inventar  
12001836  devine  85.454,85 lei cu TVA. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe Aleea 
4 Alexandru cel Bun” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea  totală de 
85.454,85 cu TVA. 
 

Aleea 5 Alexandru cel Bun 
 
 - Lucrările pentru strada Aleea 5 Alexandru cel Bun cu o valoarea finală a 

investiţiilor executate este de 80.670,76lei cu TVA.  
 În urma investiţiei efectuate pentru Aleea 5 Alexandru cel Bun au rezultat 

următoarele date de identificare: 
 lungime carosabil = 77,39ml 
 lăţime carosabil = 3ml 
 suprafaţă carosabil  = 250,50mp 
 imbracaminte :asfalt  

            Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 164566/17.10.2022 este de 80.670,76 lei cu 
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TVA   
Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 

aparţine domeniului public „Aleea 5 Alexandru cel Bun”  cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 

Aleea 5 Alexandru cel Bun figurează conform HCL 197/2010 cu lungimea – 110m, 
latime 5m, suprafata 550mp . 
 Valoarea de inventar a bunului „Aleea 5 Alexandru cel Bun”  cu nr de inventar  
12001890  devine  80.670,77 lei cu TVA. 
 Se propune declararea de uz şi utilitate publică a investiţiei efectuate pe Aleea 
5 Alexandru cel Bun” având  datele tehnice identificate mai sus  şi valoarea  totală de 
80.670,77lei  cu TVA. 
 
       5. Prin adresele nr. 180892/14.10.2022 şi nr. 180895/14.10.2022 Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” înaintează Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu cererea de transfer  şi  procesul 
verbal de transfer  pentru mijloacele fixe rezultate în urma simpozioanelor internaţionale de 
sculptură „ Drumuri Brâncuşiene” ediţia a X a nr. 787/14.10.2022 pentru a se înregistra în evidenţa 
domeniului public al municipiului Craiova .       
 Se propune declararea de uz şi interes public local a bunurilor rezultate in urma 
transferului fără plată a bunurilor în valoare totală de 165.768,36 lei.  
 
Nr. 
Crt. 

Denumire Obiect  Unitate 
masura 

Cantitate Anul 
inregistrarii 

Data darii in 
folosinta 

Durata 
folosinta 

Valoare 
inventar 

1 POARTA 
MEDIEVALA ( doi 
piloni) 

BUC 1 2022 OCT.2022 10ANI 111.445,79 

2 ULTIMA PICATURA BUC 1 2022 OCT.2022 10ANI 41.232,84 

3 PLACA MARMURA 
TAIATA SI FINISATA 

BUC 1 2022 OCT.2022 10ANI 13.090,00 

 TOTAL      165.768,63 
  
 

 

                         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, 
                                                                        CosminPopescu 

                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind  realitatea              
                                                                            și legalitatea în solidar  cu întocmitorul   
                                                                            înscrisului 
                                                                            Data:  
                                                                           Semnătura: 
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Anexa la referatul Nr. 177631/10.10.2022 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 
 
 

Opriş Silviu 
 
 

Gâlea Ionuț-Cristian 
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