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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
          PROIECT  
 
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 

referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018. 

Având în vedere rapoartele nr.131120/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.132557/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi Titlului II-
Proprietatea privată,  art. 555-557 din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, 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 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. 
c) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public al 

municipiului Craiova a bunului identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 



\   

d) se anulează poziţia cu privire la bunul identificat în anexa nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

                 
 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007 și nr.282/2008. 
                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, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.131120/21.08.2018 

          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR, 
                                                                                                           
                                              Mihail Genoiu 
    
                                                             RAPORT 
 
 

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 perioada dec 2016 – ian 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. 

 
                1) În perioada iulie  2018-aug 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, au avut loc operaţiuni de inventariere conform prevederilor 
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 3164/2018 care a identificat suprafeţe noi de 
terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de 
inventariere nr. 127903/2018  astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul 
raport.după cum urmează: 
-      se introduce în inventar Teren aferent bl. 317B str Cl Severinului nr.10 în suprafaţă de 
326mp şi valoare 156480 lei. 
  

2) Comisia permanentă de inventariere, a identificat bunuri imobile (terenuri) cu 
alte suprafeţe decât cele care deja există în inventar, a stabilit valorile de inventar ale 
acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 127903/2018  astfel este necesară 
modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare ale terenului identificat cu nr 
de inventar 41001052, de la 37,50 mp la 342 mp şi care va avea denumirea Teren aferent 
bl. 317A str. Cl Severinului nr.10 menţionat cu această denumire in cartea funciară, care 
se regăseşte în anexa nr.2 la prezentul raport.  

 
3) Prin adresa nr. 116952/2018 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează 

documentele privind achiziţia unui Videoproiector cu ecrane de proiecţie cu trepied. Acesta 
a fost recepţionat conform procesului verbal de recepţie nr.106520/2018. Astfel este 
necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, conform anexei 
nr.1 la prezentul raport. 

 
4) Prin adresa nr.114468/2018 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 

trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public a locuinţei cu nr de inventar 
11000725 situată in Craiova str.Ecaterina Teodoroiu nr.12 care a devenit vacantă şi se 
doreşte repartizarea acesteia ca locuinţă socială. Astfel, este necesară  trecerea din 
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inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a locuintei de mai sus 
care se regăseşte în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 

5) Comisia permanentă de inventariere, numită prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului nr.3164/2018 întrunită în sedintă la data de 20.08.2018 a analizat cererea 
doamnei Bănică Cristina împreună cu actele de proprietate şi planurile  de amplasament şi 
delimitare a imobilului/ teren situat în Craiova str. Fraţii Golesti nr.58A  şi în conformitate 
cu cele menţionate in  procesul verbal de inventariere nr. 131001/20.08.2018  a analizat şi 
a constatat  următoarele:  

- Prin HCL 130/2016 a fost completat inventarul domeniului privat cu suprafata de 
teren de 376mp din str. Fraţii Goleşti, nr.58 (fost reforma Agrară nr.56) cu nr de inventar 
41001145, ca urmare a  cererii cu nr.87307/2015 prin care doamna Călin Maria solicita 
acordul autorităţii locale pentru intocmirea documentaţiei cadastrale, şi in conformitate cu 
planul de amplasament ataşat  cererii. Solicitarea era motivată de faptul că în partea de 
demisol a clădirii situate la această adresă au fost cumpărate în baza Lg. 112/1995 două 
locuinţe iar doamnei Călin Maria în baza contractului de vânzare – cumpărare nr.756/2004 
i s-a atribuit în folosinţă de către vânzător respectiv RAADPFL pe durata existenţei 
construcţiei terenul aferent în suprafaţă de 33,92mp, reprezentând cota indiviză de 50% 
din teren împreună cu alt proprietar.  

 -Imobilul teren situat in Craiova str. Fraţii Goleşti nr 58 fost Reforma Agrară nr. 56 
în suprafaţă de 364mp  a fost moştenit de către Popescu Ruxandra Zoe conform 
certificatului de mostenitor nr. 1800/1984 modificat prin Sentinţa Civilă nr.3703/1985, 
moştenit ulterior de Spahiu Nicolae conform certificatului de mostenitor nr.4/1996. Acest 
imobil a făcut apoi obiectul unor vânzări succesive conform contractelor de vânzare 
cumpărare autentificate cu nr. 2716/1997, nr.3259/2013, şi nr.1081/2015. Prin cererea 
inregistrată cu nr.124231/2018 doamna Bănică Cristina solicită anularea din inventarul 
domeniului privat a suprafeţei de teren din str. Fraţii Golesti nr.58A pentru că aceasta îi 
aparţine, prezentând in acest sens contractul de vanzare cumpărare autentificat sub 
nr.1081/2015 din care reiese că deţine in proprietate un teren in suprafată de 364mp din 
acte şi 246,03mp din măsurători împreună cu apartamentul de la parterul casei, precum si 
extrasul de carte funciară de informare nr.96082/2017. Astfel, comisia de inventariere a  
menţionat în procesul-verbal nr. 131001/20.08.2018  că este necesară anularea din 
inventarul domeniului privat a bunului Teren str. Fr Goleşti nr.58 (fost Ref Agrară nr.56) 
având nr. de inventar 41001145 in suprafată de 376mp şi valoarea de 263200lei care se 
regăseşte în anexa nr.4 la prezentul raport. 

 
   

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, ale art. 36 alin 2 lit c şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, ale  OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 
din Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 

•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 

           -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa 
nr.2 
- trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul dom public a bunului 
prezentat în anexa nr.3 
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- anularea din inventarul domeniului privat a bunului prezentat în anexa nr.4 
 
 

••••  Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
•   Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 
••••  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 

intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a 
H.G. nr. 141/2008 . 

 
 
 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                            
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
 
 
                 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  132557   /   22.08.2018  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 131120/21.08.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Conform art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  

− Prevederilor HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

− OMFP nr.2861/2009  

− Conform art. 555-557 din Codul Civil 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 

 

•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum urmează: 

           -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  

- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.2 

- trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul dom public a bunurilor 

prezentate în anexa nr.3 

- anularea din inventarul domeniului privat a bunurilor prezentate în anexa nr.4 

 

••••  Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu modificările 
şi completările ulterioare şi a HCL 282/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

•   Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea inventarului 

bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 

 

••••  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 

intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 
141/2008 . 

 

           Director Executiv,           Întocmit, 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Teren aferent Bl. 317B str. Cl Severinului nr.10- 326mp mp
N-bl. 317A si str. Tufanele, S,E- dom public,, V-str. 

Severinului
156480 CLM

2 Videoproiector cu ecrane de proiecţie cu trepied 1 pv receptie nr. 106520/2018 8365,7 CLM

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, 

anexa, HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1 Teren aferent bl.317A str. Cl Severinului nr.10-342mp 342 hcl 524/2013 41001052 164160 CLM

  

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in 

dom 
Valoare Inv/lei.

1
Locuinţă str.Ecaterina Teodoroiu nr.12 

11000725 93866,28

2

3

4

5

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.3 la HCL nr.







  



Nr. Crt. Denumirea bunului
suprafaţa 

(mp)
nr.inventar

Valoare 

Inv/lei.

1
Teren str. Fr. Goleşti nr. 58(fost 

Reforma Agrara nr.56)-376mp
376 41001145 263200

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA nr.4   La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  
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