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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 
26.05.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.87260/2022, raportul nr.93114/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.93456/2022 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.87260/09.05.2022 

 

 

 

 

 

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.93114/18.05.2022 
                 
 
 
 
 
 
              

 
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.15/.05.2022  
al comisiei speciale, este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

1)      Prin adresa nr. 80858/2022, Stancu Constantin Cosmin domiciliat in Craiova 
bd. Dacia nr.119 în calitate de proprietar al terenului intravilan în suprafata de 2012mp din 
acte şi 1992mp din măsuratori, situat pe teritoriul municipiului Craiova Aleea I Simnic nr. 
73A (A2), identificat cu nr cadastral 249504 şi întabulat în CF 249504- Craiova,  comunică 
Primăriei Municipiului Craiova declarația notarială autentificată cu nr. 1151/2022 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, si a fost notată în 
extrasul de carte funciară. 
Am ales sa denumim terenul mentionat mai sus Aleea I Simnic nr. 73A (A2) pentru a-l 
diferenţia, deoarece prin HLC nr.68/2022 am introdus in inventarul domeniului privat terenul 
Aleea I Simnic nr. 73A , identificat cu nr cadastral 249270 şi întabulat în CF 249270, care se 
observă ca are aceeasi denumire.  
 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(A2), cu suprafata de 2012mp din acte şi 
1992mp din măsuratori cu valoarea de 230000 lei. 
 

2)       Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
80850/27.04.2021 Casa de Cultura Traian Demetrescu solicită transferul bunurilor rezultate 
in urma desfasurarii Proiectului Arta Urbana I 2022. Acestea au fost predate in baza 
procesului verbal nr.393/2022 care cuprinde bunuri de natura obiectelor de inventar dar si 
de natura mijloacelor fixe.  
 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor 
mijloace fixe realizate:  Casuta vrajitoarei-casuta joaca in valoare de 6542,50lei şi  Casuta 
Pantoful Fermecat- casuta joaca in valoare de 11000lei. 



 
 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. c), 

art. 196 alin 1 lit. a) şi art.357 din OUG nr.57/2019, art. 555-557 din  Codul Civil şi cu 
referatul de aprobare nr.87260/2022,  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 

clasifi

care

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 cale de acces 

Aleea I Simnic nr. 

73A(A2)

 suprafata de 2012mp din acte şi 1992mp 

din măsuratori 
2022 230000

declarația notarială 

autentificată cu nr. 1151/2022 

privind renunţarea la dreptul de 

proprietate 

2
3.1.6- 

6 ani
Casuta vrajitoarei-casuta 

joaca

Proiectul Arta Urbana I 2022 2022 6.542,50 lei procesul verbal de predare 

nr.393/2022 

3
3.1.6- 

6 ani

Casuta Pantoful Fermecat- 

casuta joaca 
Proiectul Arta Urbana I 2022 2022 11000

procesul verbal de predare 

nr.393/2022 

Anexa    la raportul nr.93114/2022









































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 90711/13.05.2022 
                    

Referat 
Propuneri de actualizare a inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova 
 
 

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul Direcției Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu, 
prezentăm comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Municipiului 
Craiova, constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021, 
analizarea documentelor aferente propunerilor de mai jos și dispunerea în consecință. 

1)      Prin adresa nr. 80858/2022, Stancu Constantin Cosmin domiciliat in Craiova bd. 
Dacia nr.119 în calitate de proprietar al terenului intravilan în suprafata de 2012mp din acte şi 
1992mp din măsuratori, situat pe teritoriul municipiului Craiova Aleea I Simnic nr. 73A (A2), 
identificat cu nr cadastral 249504 şi întabulat în CF 249504- Craiova,  comunică Primăriei 
Municipiului Craiova declarația notarială autentificată cu nr. 1151/2022 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, si a fost notată în extrasul de carte funciară. 
Am ales sa denumim terenul mentionat mai sus Aleea I Simnic nr. 73A (A2) pentru a-l 
diferenţia, deoarece prin HLC nr.68/2022 am introdus in inventarul domeniului privat terenul 
Aleea I Simnic nr. 73A , identificat cu nr cadastral 249270 şi întabulat în CF 249270, care se 
observă ca are aceeasi denumire.  
 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea terenului cale 
de acces Aleea I Simnic nr. 73A(A2), cu suprafata de 2012mp din acte şi 1992mp din 
măsuratori cu valoarea de 230000 lei. 
 

2) Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 80850/27.04.2021 
Casa de Cultura Traian Demetrescu solicită transferul bunurilor rezultate in urma desfasurarii 
Proiectului Arta Urbana I 2022. Acestea au fost predate in baza procesului verbal nr.393/2022 
care cuprinde bunuri de natura obiectelor de inventar dar si de natura mijloacelor fixe.  
 Având în vedere cele prezentate, propunem actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor 
mijloace fixe realizate:  Casuta vrajitoarei-casuta joaca in valoare de 6542,50lei şi  Casuta 
Pantoful Fermecat- casuta joaca in valoare de 11000lei. 

 
 
 
 

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:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 
la referatul nr. 90711/13.05.2022  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: 
 
Se aprobă toate propunerile incluse în referatul nr. 90711/13.05.2022 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE 
Aurelia Filip 

 
 

MEMBRII COMISIEI 



Nicoleta Miulescu 
 
 

Daniela Militaru 
 
 

Gabriela Miereanu 
 
 

Cristian Ionuț Gâlea 
 
 

Ovidiu Mischianu 
 
 

Ionuț Stoica 
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