
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
                
            

         HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

Având în vedere raportul nr.54004/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova; 

    În conformitate cu prevederile art. 554-556 ,art. 858-870  din Codul Civil, Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) completarea cu bunurile identificate 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) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 



 

                
 
 
 
               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 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, 
         PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

              VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 
                    Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.54004/19.04.2017 
                           SE APROBĂ, 

                                                                                                                                Pt.  PRIMAR,       

                                                             Viceprimar, 

                                                                                                                                              Mihail Genoiu 
 

 

               RAPORT 
 
 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr. 173/2001. 
Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de 
Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.   
    1) În perioada  Martie 2017 – Aprilie 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului public al municipiului Craiova , în sensul intrării şi modificării unor bunuri. 
  Operaţiunile de inventariere  şi modificare au avut în vedere prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 
          - Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa locului de 
către personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia 
Primarului municipiului Craiova nr. 285/2016, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr.53975/19.04.2017 astfel 

este necesară completarea şi modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1  la prezentul raport. 
           În cadrul operaţiunilor de inventariere la faţa locului de către personal de specialitate  din 
comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr.285/2016, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora: 
          - Teren Spitalul Clinic VICTOR BABES in suprafata de 26505mp şi valoarea de 28.842.418lei se 
diminuează cu suprafaţa de 6578,65mp şi valoarea de 7.158.806,76 lei  teren afectat de alei de acces 
carosabile , trotuare şi parcări edificate în incintă  , la suprafaţa de  19926mp şi valoarea de 
21.683.611,24 lei este necesară  modificarea inventarului domeniului public conform anexei nr.2 

la prezentul raport.  
         - Alei de acces carosabile, trotuare şi parcări edificate  în incinta Spitalului Clinic VICTOR 
BABES , cu suprafaţa totală de 6578,65mp şi valoarea de 7.158.806,76 lei  
          - Alee acces la proprietătile cu nr. 42,42A, 42F din str. România Muncitoare , în  suprafaţă de  
159 mp , lungimea  de 36,8 m si latimea de 4-4,5 m valoarea de 254400lei 
           - Drum de exploatare DE 145 in tarlaua 20, in suprafata de 2040mp, cu lungimea de 510m si 
latimea de 4m si valoarea de 102000lei 
           - Drum de exploatare DE 196/1 in tarlaua 25/52/23, in suprafata de 6140 mp, cu lungimea de 
1535 m si latimea de 4 m si valoarea  de 307000lei 
           - Teren B-dul. 1 Mai fost Maresal Ion Antonescu) intersectie cu str. Dr. N .I. Sisesti, in Suprafata 
de 1400mp(lot 1= 958mp şi lot 2=442mp) şi valoarea de 252000lei, atribuit în folosinţă gratuită 
Parohia Sfinţii Martiri Brâncoveni  
         - teren aferent constructie WC Parcul Campul Libertatii 1848,suprafata 37 mp-valoare de inventar 
de 35.890 lei , exploatate de către RAADPFL Craiova , acestea nefiind inventariate în domeniul 
public/privat al municipilui Craiova . 
          Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu  nr. 51583/11.04.2017 Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova solicita preluarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aleilor carosabile , trotuarelor şi parcărilor edificate în 



incintă. În urma şedinţei Consiliului de Administraţie al  Spitalulului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova prin care a fost analizat stadiul avansat de degradare al   
aleilor carosabile , trotuarelor şi parcărilor s-a stabilit să se solicite trecerea din administrarea spitalului 
în administrarea Consiliului Local în vederea modernizării astfel este necesară  completarea şi  
modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu bunurile 
identificate  conform anexei nr.1  la prezentul raport. 
        Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu  nr. 49191/06.04.2017  numiţii Oncică 
Ionel Sorin proprietar al imobilului situat în Craiova str. Romania Muncitoare nr. 42F, Şarpe Cristian   
proprietar al imobilului situat în Craiova str. Romania Muncitoare nr. 42A , Antonescu Elena şi Crişu 
Elena proprietari  ai imobilului situat în Craiova str. Romania Muncitoare nr. 42A şi Băscrăcea Ionel  
proprietar al imobilului situat în Craiova str. Romania Muncitoare nr. 42 solicită înregistrarea în 
evidenţa domenului public al municipiului Craiova a alei de acces la proprietăţile mai sus menţionate  
deoarece această alee de acces nu este inclusă în terenul proprietate privată a susnumiţilor şi se doreşte 
construirea şi modernizarea proprietăţilor  prin urmare este necesară  completarea şi modificarea 

inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu bunul identificat  

conform anexei nr.1  la prezentul raport. 
           Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu  nr. 23356/21.02.2017  Parohia Sf. 
Martiri Brâncoveni din Craiova , bdul 1 Mai nr.88 ( fost bdul Mareşal Ion Antonescu) solicită 
precizarea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 1400mp  situat la adresa menţionată, teren 
atribuit în folosinţă gratuită , pe o perioadă de 49ani conform H.C.L. nr. 82/2000 . Din verificările 
efectuate s-a constatat că terenul la care se face referire nu figurează înregistrat în domeniul public cu 
poziţie individuală  prin urmare este necesară  completarea şi modificarea inventarului bunurilor 

din domeniul public al municipiului Craiova cu bunul identificat  conform anexei nr.1  la 

prezentul raport. 
          Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova în anexa 2 poziţia 1 a fost modificată suprafaţa şi 
valoarea de inventar a bunului Zonă verde George Enescu peluze laterale +peluza  centrală de la 
valoarea de 12202604,56 la valoarea de 12166138,41 înregistrare eronată valoarea corectă fiind  
12199138,41, iar pentru înregistrarea corectă în  evidenţa tehnico – operativă   este necesară 

modificarea  valorii de inventar a bunului din inventarul  domeniului public al municipiului 

Craiova   conform anexei 2 la prezentul raport. 
Prin adresa nr. 49859/20.04.2017 ,Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  , pentru 

realizarea obiectivului general al proiectului „ Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova – 
Parcul Nicolae Romanescu” finanţat în cadrul Programului operaţional Regional  2007-2013 , Axa 
Prioritară 1 „ Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – pol urbani de creştere” a fost încheiat 
contractul de lucrări nr. 150518/09.10.2015 cu Asocierea SC MITLIV EXIM SRL – SC CIVITAS 
SYSTEMS SRL – SC R&A PARTNERS SRL  . Pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înlocuite o 
serie de materiale prin urmare se solicită trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în 
domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor menţionate în vederea scoaterii din funcţiune,  
valorificare şi casarea acestora .  Bunul cu denumirea „Împrejmuire Parc Romanescu – Inclusiv Portic” 
, cu nr de inventar 12012613 şi  valoare   de  33,05lei , aparţine inventarului domeniului public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 1/2015 , anexa 1 , poz.4. Sistemul de 
iluminare a fost înlocuit în totalitate fiind identificat conform numerelor de inventar 12012423, 
12012425, 12012426, 12012433,12012434, 12012439, 12012453, 12012450, 12012461, 12012457, 
12012459, 12012458,12012474, 12012467,12012479. În conformitate cu prevederile art.10 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune ,casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administativ teritoriale, aprobată prin Legea nr..246/2001 ,în temeiul art.36, alin.2, lit.c, 
coroborat cu alin.5 lit.a şi art.123 dinLegea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova trecerea bunurilor din 

domeniul public al Municipiul Craiova în domeniul privat în vederea scoaterii din funcţiune,  

valorificării şi casarii acestora conform anexei 3 la prezentul raport.         



Faţă de cele prezentate,  în conformitate  cu prevederile , a art. 554 – 556 ,art. 858 – 870  din  
Noul Cod Civil , a prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în temeiul  art. 36 alin 2, lit c  şi art. 123 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

     1. Modificarea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova  după 
cum urmează: 
       a) prin completare cu bunurile identificate în Anexa nr.1  la prezentul raport. 
     b) prin modificarea elementelor de identificare  a bunurilor prevăzute în Anexa nr.2  la prezentul 
raport. 
     c) trecerea din domeniu public al municipiului Craiova în domeniu privat al municipiului Craiova 
conform Anexei nr.3 la prezentul raport. 
   2   Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al 
judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Dolj modificata si 
completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 ,a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 80/2006, precum si a Hotărârii nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc  domeniului privat al municipiului Craiova , cu modificarile şi completările ulterioare 
prin completare cu bunurile  identificate în anexa nr.3 la prezentul raport. 
   3 . Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare Hotărârarii Guvernului nr.965/2002 
privind atestarea domeniului public al judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor 
din judetul Dolj modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008şi a  Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 522/2007 . 

 
 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                Vizat de legalitate,              
               Cristian Ionuţ Gâlea                                                          Cons. Jur. Isabela Cruceru        
 
 
                                                                                 Întocmit, 
































































































































	proiect
	RAPORT
	anexa 1
	anexa 2
	anexa 3
	documentatie

