
\   

 
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 

28.02.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.26772/2022, raportul nr.33499/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.35484/2022 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 şi Hotărârii Guvernului 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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 
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 anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 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 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.26772/07.02.2022 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

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 au fost achiziţionate bunuri de 
natura domeniului privat precum si faptului că 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.33499/14.02.2022 
                        
 
 
                  

 
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 a Primarului Municipiului 
Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova . Astfel, conform celor menţionate în Procesul-verbal 
nr.8/14.02.2022  al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului 
privat al Municipiului Craiova după cum urmează: 

1) În inventarul domeniului privat figurează Teren in suprafata de 221mp situat în 
str Bucovăţ nr.37 identificat la poziţia 541 din anexa 2A a HCL nr. 522/2007, teren aflat în 
administrarea RAADPFL conform HCL 282/2008 anexa A pozitia 418. Pentru această 
suprafata regia are încheiat contract de închiriere. Din analiza planului de amplasament si 
delimitare a imobilului reiese că suprafata totală este de 350mp deoarece include si 
suprafata aferentă construcţiei locuinţei cumpărată in baza Lg 112/1995.  

Având în vedere cele prezentate, este necesara majorarea suprafetei terenului situat 
în str Bucovăţ nr.37 la 350mp şi valoarea de 326917 lei, identificat în anexa nr.2 la 
prezentul raport. 

 
2) Prin adresa nr. 203635 numitii Gheorghe Ionel, Mîrzeanu Constantin, Iordache 

Sergică-Marinel, Gheorghe Ionel, Dumitraşcu Ionel în calitate de proprietari ai terenului 
extravilan în suprafata de 4878mp din acte situat pe teritoriul municipiului Craiova sat 
Cernele, tarlaua 46, parcelele 65,66,67,68 şi 69 identificat cu numar cadastral 247777şi 
întabulat în CF 247777- Craiova, comunică Primăriei Municipiului Craiova declarația 
notarială autentificată cu nr. 30/06.01.2022 privind renunţarea la dreptul de proprietate 
asupra terenului menţionat. Conform declaraţiei, renunţarea s-a făcut în condiţiile art. 562 
alin (2) şi art. 889 Cod Civil şi ulterior a fost notată în extrasul de carte funciară.  

 Având în vedere cele prezentateeste necesară actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea 
suprafeţei de teren extravilan de 4878mp din acte şi 4876mp din masuratori, situat pe 
teritoriul municipiului Craiova sat Cernele, tarlaua 46, parcelele 65,66,67,68 şi 69 în valoare 
de 112194 lei , identificat în anexa nr.1 la prezentul raport. 
 

3) În inventarul domeniului privat figurează terenul în suprafata de 153mp situat 
în Craiova str. Opanez nr. 13 (actual nr.15) , identificat la poziţia 628 din anexa 2A  a HCL 
nr. 522/2007, aflat în administrarea RAADPFL conform HCL nr. 282/2008. Această 



suprafata de teren este închiriată lui Matei Gemăilă şi Matei Antigona conform contractului 
nr. 1996/12.08.2020 act adiţional nr. 2198/2021. 

Prin sentinta civilă nr. 11430/12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în 
Dosarul nr. 9340/215/2017 având ca obiect obligaţia de a face, rămasă definitivă prin 
decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curtii de Apel Craiova, a fost obligat pârâtul Municipiul 
Craiova prin Primar la perfectarea contractului de vănzare –cumpărare cu reclamanţii Matei 
Gemăilă şi Antigona pentru suprafata de teren de 459mp situat în str. Opanez nr. 15, astfel 
cum aceasta suprafata a fost identificată prin raportul de expertiză. Analizând actele şi 
lucrările dosarului instanţa a reţinut că suprafata de 459mp care include suprafata de 81 mp 
construită la sol aferentă construcţiei pe care Matei Gemăilă o deţine in proprietate, 
reprezintă suprafata necesară normalei utilizări a construcţiei. 

 De asemenea, astfel cum este menţionat în expertiza topografică din dosar, terenul 
în  suprafata de 379mp aflat în vecinătatea celui propus pentru vanzare situat la nr. 15A, 
face parte din domeniul privat al municipiului Craiova şi este ocupat abuziv fară acte de 
proprietate sau de inchiriere. 

Pentru punerea în executare a Sentintei civile nr. 11430/12.11.2018, este necesar ca 
suprafetele  de teren menţionate anterior să apartină domeniului privat al municipiului 
Craiova şi astfel este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al Municipiului Craiova prin 

-     majorarea suprafetei terenului situat în str Opanez nr.15 la 459mp având 
valoarea de 100980lei , identificat în anexa nr.2 la prezentul raport. 

-        introducerea suprafeţei de teren 379mp situat în str Opanez nr.15A cu valoarea 
de 83380 lei , identificat în anexa nr.1 la prezentul raport. 

4) Prin adresa nr. 27490/2022 Georgescu Alexandru  în calitate de proprietar al 
terenului intravilan în suprafata de 2763mp din acte şi 2732mp din măsuratori situat pe 
teritoriul municipiului Craiova Aleea I Simnic nr. 73A, identificat cu nr cadastral 249270 şi 
întabulat în CF 249270- Craiova, categoria de folosinţă arabil cale de acces, comunică 
Primăriei Municipiului Craiova declarația notarială autentificată cu nr. 502/.2022 privind 
renunţarea la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat. Conform declaraţiei 
renunţarea s-a făcut în condiţiile art. 562 alin (2) şi art. 889 Cod Civil urmând a fi notată în 
extrasul de carte funciară.  
 Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea terenului cale de 
acces Aleea I Simnic nr. 73A cu suprafata de 2763mp din acte şi 2732mp din măsuratori  cu 
valoarea de 314180 lei , identificat în anexa nr.1 la prezentul raport. 

5)     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
116861/06.07.2021 Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, 
înaintează documentațiile aferente   Contractului de lucrări nr. 186017/2019 „Modernizare 
urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15,,. În anexa la 
procesul verbal de recepţie nr.102453/2021 se mentionează că au fost receptionate si 
bunuri de natura domeniului privat.   

Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor rezultate 
ca urmare a implementării proiectului  Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din 
faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 în valoare de 477084,58 lei, identificate în anexa nr.1 la 
prezentul raport. 

6)Prin adresa nr.28868/2022, Direcţia Servicii Publice  înaintează documentele 
privind recepţia a două tractoare rutiere în valoare totală de  401030 lei conform procesului 
verbal de recepţie  nr. 25434/2022 şi , este necesară actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor 
identificate în anexa nr.1 la prezentul raport. 

 
7)În inventarul domeniului privat figureaza la această dată Teren str.Bucovăţ nr.7A in 

suprafata de 611mp. În fapt terenul reprezintă curtea comună a imobilelor construcţii care 



sunt identificate cu număr factorial Bucovat nr. 7 respectiv nr.7A care se află în proprietatea 
primăriei si a unor persoane fizice. Astfel propunem modificarea denumirii bunului identificat 
în HCL 448/2018 în Teren str. Bucovăţ nr. 7-7A suprafata de 611mp identificată în anexa 
nr.2 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)  din OUG nr.57/2019, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, art. 555-557 din  Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr.3013/2022,  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 nr.1  la prezentul raport. 

 Modificarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
prezentate în anexa nr.2 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 

clasifica

re

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 Tarlaua 46, 

P65,66,67,68.69 - alee 

acces

teren extravilan sup 4876mp cu destinatie 

alee acces, CF 247777
2022 112194

declaratie de renuntare 

autentificată 30/2022

2 Teren str.Opanez nr.15A suprafata 379mp 2022 83380

3
Teren Aleea  I Simnic nr. 

73A- alee acces

intravilan arabil cale de acces T60P4, 

2763mp din acte şi 2732mp din masuratori 

CF 249270

2022 314180

declarația notarială 

autentificată cu nr. 502/2022 

privind renunţarea la dreptul de 

proprietate

4 1, 6, 8
Pardoseală tartan -

esplanadă Cl Bucuresti
164mp 2022 100293,52

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

Anexa   nr.1 la raportul nr.33499/14.02.2022



5 1,6,3,1
Pergole lemn-esplanada Cl 

Bucuresti
7 buc 2022 107238,22

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

6 2,1,25,4
bicicleta mecanica -

esplanada Cl Bucuresti
4 buc 2022 20550,64

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

7 2,1,25,4

ansamblu cu plasa de 

catarat- esplanada Cl 

Bucuresti

1buc 2022 21310,09

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

8 2,1,25,4
balansoare cu arc-

esplanada Cl Bucuresti
4buc 2022 26257,39

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

9 2,1,25,4
mese ping pong- esplanada 

Cl Bucuresti
2buc 2022 12430,5

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

10 2,1,25,4
aparat fitness complex-

esplanada Cl Bucuresti
1buc 2022 16,736,91

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

11 2,1,25,4

aparat întarire musculatura 

abd- esplanada Cl 

Bucuresti

1buc 2022 8775,12

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,



12 2,1,25,4
aparat presă pt picioare-

esplanada Cl Bucuresti
3buc 2022 43152,39

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

13 2,1,25,4
aparat cu panou publicitar- 

esplanada Cl Bucuresti
6buc 2022 120339,79

Contractului de lucrări nr. 

186017/2019 „Modernizare 

urbană Calea Bucureşti, 

esplanada din faţa blocurilor 

N24, N25, T14, T15,,

14 2,3,2,2,5 Tractor rutier Same
2buc- serie ZKDDB202W0BS50157 şi  

ZKDDB202W0BS50159
2022 401030

procesului verbal de recepţie  

nr. 25434/2022 
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