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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 
28.03.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.49688/2022, raportul nr.56066/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.59494/2022 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, 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.49688/08.03.2022  

 

 

 

 

 

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.56066/22.03.2022 
                              

 
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.10/03.2022  
al comisiei special,  este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

1. Potrivit prevederilor art.7 lit.1 din Legea nr.155/2010, și ale art.8 din Legea 
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, 
modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa 
nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate 
Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale. Astfel, pentru un număr 
de 18 autovehicule, identificate mai jos în prezentul raport, a fost demarată de către Poliția 
Locală a Municipiului Craiova procedura instituită în Legea nr.421/2002 privind regimul 
juridic al acestor vehicule. Prin HCL nr. 18/2022 au fost aprobate valorile acestor 
autovehicule abandonate. 

Având în vedere Dispozițiile cu numerele: 6394/09.09.2021, 6272/01.09.2021, 
6555/30.09.2021, 6476/23.09.2021, 6449/20.09.2021, 5973/30.07.2021, 5974/30.07.2021, 
6273/01.09.2021, 5962/30.07.2021, 6475/23.09.2021, 5970/30.07.2021, 6474/23.09.2021, 
6477/23.09.2021, 6556/30.09.2021, 6548/30.09.2021, 6397/09.09.2021, 6450/20.09.2021, 
6396/09.09.2021, ale Primarului Municipiului Craiova, cele 18 autoturisme abandonate 
având valorile stabilite de evaluator,este necesară completarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, conform  prin introducerea 
cele 18 autoturisme abandonate. 

2) Prin adresa nr. 15463/25.01.2022 Botea Floarea şi Botea Constantin, 
mandatari ai numitilor Băran Ovidiu şi Mihaela şi Tomescu Gheorghe şi Adela,  în calitate 
de proprietari al terenului intravilan în suprafata de 1343mp din acte şi 1272mp din 
măsuratori, situat pe teritoriul municipiului Craiova str. Muntenia, nr.18A, identificat cu nr 
cadastral 11551/10 şi întabulat în CF 200326- Craiova,  comunică Primăriei Municipiului 
Craiova declarația notarială autentificată cu nr.44/.2022 privind renunţarea la dreptul de 
proprietate asupra terenului menţionat. Imobilul descris mai sus este grevat de sarcini 
respectiv drept de servitute în favoarea altor imobile menţionate în extrasul de carte 
funciară şi are valoarea de 154445 lei 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 prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea terenului 



situat în Craiova str. Muntenia nr.18A cu suprafata de 1343mp din acte şi 1272mp din 
măsuratori cu valoarea de 154445 lei. 

3)     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
43417/28.02.2022 Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Investiţii şi Achiziţii, 
înaintează documentațiile aferente   Contractului de executie  lucrări nr. 81523 „Reabilitare 
Pod Rutier peste calea ferată drum Melinesti,,. În anexa la procesul verbal de recepţie 
nr.102453/2021 se constată că au fost receptionate si bunuri de natura domeniului privat.   
 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor 
rezultate ca urmare a implementării proiectului ,,Reabilitare Pod Rutier peste calea 
ferată drum Melinesti,, - Parapet metalic pietonal -387ml şi 183018,66 lei; parapet metalic 
rutier tip H4B-387ml şi 273959,55 lei; panouri de protecţie CF 560mp şi 112380,96lei; 
parapet metalic N2 pe rampe 208ml şi valoare 46291,50lei. 

4) În str. Bujorului nr.20(fost 18) în patrimoniul UAT Craiova figurează o locuinţă 
apartinând domeniului privat cu nr de inventar 11000628 având suprafata de 55,79mp, si o 
locuinţă socială apartinând domeniului public in suprafata de 73,87mp cu nr de inventar 
12012594. La această adresă mai există două locuinţe proprietate particulară conform 
contractelor de vânzare cumpărare nr. 942/13.08.2007 şi nr.966/04.09.2007. De asemenea, 
cu privire la terenul aferent situat în str. Bujorului nr.20, menţionăm că acesta nu este 
inventariat, deşi sunt suprafete care se află în folosinţă menţionate în contractele de 
vânzare cumpărare de mai sus precum si suprafete închiriate de către RAADPFL conform 
contractelor nr.1025/52014, nr.1504/2019, nr.1686/2021, si nr.1698/2016. În planul de 
amplasament şi delimitare executat de persoană autorizată, suprafata totală măsurată a 
terenului este de 371mp, iar suprafata construită la sol a imobilului cu locuinţe este de 
233mp, rezultând o suprafaţă curte de 138mp ce poate fi închiriată de RAADPFL. 

Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea 
terenului Craiova str Bujorului nr.20 cu suprafata de 371mp (din care 233mp suprafaţa 
construită) cu valoarea de 1365280lei. 

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.49688/2022,  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 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 

clasificare
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 2,3,2,1 Autovehicul marca Dacia,  număr de înmatriculare DJ 16 CMX 2022 398 Dispozitia nr. 6394 din 09.09.2021

2 2,3,2,1
Autovehicul marca 

Chevrolet ,
 număr de înmatriculare DJ 11 JGW 2022 443

Dispozitia nr. 6272 din 23.09.2021

3 2,3,2,1
Autovehicul marca Renault 

Kangoo,
 număr de înmatriculare DJ 05 GLS 2022 449

Dispozitia nr. 6555 din 23.09.2021

4 2,3,2,1 Autovehicul marca Dacia,  număr de înmatriculare DJ 73 TRN 2022 387
Dispozitia nr. 6476 din 09.09.2021

5 2,3,2,1 Autovehicul marca Ford ,  număr de înmatriculare DJ 16 BYE 2022 447
Dispozitia nr. 6449 din 09.09.2021

6 2,3,2,1
Autovehicul marca 

Mercedes 
 număr de înmatriculare BH 9951 BC 2022 601

Dispozitia nr. 5973 din 09.09.2021

7 2,3,2,1 Autovehicul marca Skoda,  număr de înmatriculare BH 8697 AA 2022 538
Dispozitia nr. 5974 din 09.09.2021

8 2,3,2,1 Autovehicul marca Opel , număr de înmatriculare SB 91 MDO 2022 498
Dispozitia nr. 6273 din 21.10.2021

9 2,3,2,1
Autovehicul marca 

Volkswagen ,
 număr de înmatriculare DJ 10 KHO 2022 454

Dispozitia nr. 5969 din 30.09.2021

10 2,3,2,1
Autovehicul marca Daewoo 

Matiz, 
număr de înmatriculare BV 09 RBP 2022 300

Dispozitia nr. 6475 din 30.09.2021

Anexa   nr.1 la raportul nr.56066/2022



11 2,3,2,1
Autovehicul marca 

Volkswagen ,
 număr de înmatriculare BP 8123 BC 2022 497

Dispozitia nr. 5970 din 30.09.2021

12 2,3,2,1 Autovehicul marca Ford ,  număr de înmatriculare DJ 88 AIB 2022 957
Dispozitia nr. 6474 din 19 08 2021

13 2,3,2,1 Autovehicul marca Opel,
 număr de înmatriculare BH 2328 

WOLOOOO58V5040993
2022 410

Dispozitia nr. 6477 din 19.08.2021

14 2,3,2,1 Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 58 RAZ 2022 393 Dispozitia nr. 6556 din 19.18.2021

15 2,3,2,1 Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 09 SIV 2022 387 Dispozitia nr. 6548 din 19.08.2021

16 2,3,2,1 Autovehicul marca Olcit, număr de înmatriculare DJ 05 DBW 2022 368 Dispozitia nr. 6397 din 19.08.2021

17 2,3,2,1 Autovehicul marca Dacia,  număr de înmatriculare DJ 07 CDL 2022 559 Dispozitia nr. 6450 din 19.08.2021

18 2,3,2,1 Autovehicul marca Opel , număr de înmatriculare DJ 30LAN 2022 491 Dispozitia nr. 6396 din 19.08.2021

19
Teren str.Muntenia nr.18A, 

fost cartier Mofleni T36, P5

sup 1343din acte şi 1272mp din 

masuratori, renuntare inscrisa in CF 

200326

2022 154445 Declaratie renuntare nr.44/2022

20 Teren str Bujorului nr.20 
cu suprafata de 371mp (din care 233mp 

suprafaţa construită)
2022 1365280

21 1,3,25-20aniParapet metalic pietonal-Pod Melinesti 387m 2022 183018,66 proces verbal receptie 6328/2022

22
1,3,25-20ani

Parapet metalic rutiertip 

H4B-Pod Melineşti
378m 2022 273959,55

proces verbal receptie 6328/2022

23
1,3,25-20ani

Panouri de protecţie spre 

CF-Pod Melinesti
560mp 2022 112380,96

proces verbal receptie 6328/2022

24
1,3,25-20ani

Parapet metalic N2 pe 

rampe-Pod Melineşti
208m 2022 46291,5

proces verbal receptie 6328/2022



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 59494/22.03.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 49688/2022 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr. 56066/2022 al Directiei Patrimoniu 

 Potrivit prevederilor art.108, lit a, art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 196 alin 1 lit. a) , art.362 din 
OUG nr.57/2019, a prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în conformitate cu 
prevederile  Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

  
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  

 

 
 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexa nr.1  la prezentul raport. 
 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 

 
 

 
        Director Executiv,                                        Intocmit, 

                   Ovidiu Mischianu                 Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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