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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 
21.04.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.70360/2022, raportul nr.72021/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.73505/2022 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;  
   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.70360/07.04.2022 

 

 

 

 

 

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.72021/11.04.2022 
                 
 
 
 
 
 
              

 
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.13/.04.2022  
al comisiei speciale, este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

1) Din verificările efectuate în teren, şi din verificările făcute în baza de date a 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară s-a constatat că terenul situat pe str Caracal 
nr. 146 (fost 126) în suprafata de 1118,79mp astfel cum a fost măsutată  de catre   personal 
de specialitate nu se află la această dată în inventarul Primăriei Municipiului Craiova. Pentru 
acest teren nu au fost făcute notificări în baza legilor speciale privind restituirea 
proprietăţilor.  

 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea 
terenului situat în Craiova str. Caracal nr.146 în suprafata de 1118,79 mp şi valoare de 324 
449 lei. 

 
2)  Prin Dispoziţia Primarului nr. 26670/2009  a fost restituită în natură numiţilor 

Coşoveanu Anca, Mandea Sanda, Petrovici Radu şi Bors Petre teren în suprafata totală de 
339,42mp din care 266,42mp reprezentând suprafaţa teren curte şi 73 mp din suprafaţa 
totală indiviză de 189,35mp reprezentând teren aferent construcţiei, situat în Bdl Carol I nr. 
39.   

Restul de teren suprafată indiviză aferent construcţiei respectiv 116,35mp ( 189,35-
73 ) reprezintă teren aflat în folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei pentru locuinţele 
cumpărate în baza Lg 112/1995 astfel cum este menţionat în contractele de vânzare 
cumpărare nr.473/1998 şi nr. 511/1998. Având în vedere cele prezentate, este necesara 
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, prin introducerea terenului situat în Craiova str. Bdl Carol I nr. 39 în suprafata de 
116,35 mp în indiviziune şi având valoarea de197 795 lei. 

 
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, art. 555-557 din  Codul Civil şi cu referatul de 



aprobare nr.70360/2022,  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  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 

clasif

icare

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 str. Caracal nr.146 

(fostnr.126)

1118,79mp cu următoarele vecinatati: N str. 

Caracal; V- imobil nr.cad.202452; E-imobil nr.cad 

238018, 238017, 237401,233634 etc; S imobil 

nr.cad.246634.

2022 324449

2 Teren Bd.. Carol I nr.39

116,35 mp in indiviziune,reprezintă teren aflat în 

folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei 

pentru locuinţele cumpărate în baza Legii nr. 

112/1995 

2022 197795

Anexa  la raportul nr.72021/11.04.2022





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 73505/12.04.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 70360/2022 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr. 72021/2022 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  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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X
 [m

]
Y

 [m
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Lungim
i

laturi
D

(i,i+1)

1
312494.198

405108.484
23.379

2
312481.510

405128.120
4.696

3
312477.118

405126.458
4.999

4
312472.442

405124.689
5.002

5
312467.764

405122.919
0.844

6
312466.975

405122.620
8.195

7
312459.310

405119.720
0.537

8
312458.809

405119.528
9.900

9
312449.564

405115.987
9.400

10
312440.802

405112.584
6.917

11
312434.370

405110.040
2.748

12
312435.260

405107.440
0.235

13
312435.038

405107.363
6.635

14
312437.570

405101.230
5.215

15
312439.180

405096.270
4.405

16
312440.064

405091.955
7.006

17
312446.817

405093.821
49.598

S
(incinta)=1118.79m

p  P=149.709m

Teren acces din strada C
aracal
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