
\   

 
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 
30.05.2019. 

Având în vedere expunerea de motive nr.82751/2019, rapoartele nr.86363/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.89532/2019 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 şi valoarea de inventar 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.                                  

                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, 
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           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 82751/06.05..2019 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 

privind modificarea inventarului 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 perioada martie 2019- aprilie 2019 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. Acestea 
urmeaza sa fie analizate de comisia permanenta de inventariere a domeniului public sau 
privat.  
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                             
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                                         Director executiv,                                                                  
                                                                                                       Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.86363/10.05.2018 
 
 

          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 ian 2019 – mai 2019 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării sau modificării unor bunuri. Membri comisiei permanente 
de inventariere desemnaţi prin Dispoziţia nr.3250/2019 a Primarului Municipiului Craiova, au 
procedat la identificarea şi inventarierea bunurilor care prin natura, uzul sau interesul 
bunurilor, aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în cadrul şedinţei din data de 
09,05,2019.  Comisia şi-a desfăşurat activitatea  conform procedurii de lucru a comisiei 
permanente de inventariere  menţionată la art 2 al Dispoziţia nr.3250/2019 şi a avut în 
vedere OMFP nr. 2861/2009, Lg nr.7/1996, Ordinul nr. 700/2014.  Conform procesului 
verbal cu nr. 86015/10.05.2019 întocmit cu această ocazie este necesară modificarea 
inventarului domeniului privat după cum urmează: 

 
1. In inventarul domeniului privat figurează înregistrat bunul cu denumirea,, 

Teren str, Bagdazar nr.3 ( actual str. Filantropiei nr.3-5 in conformitate cu c.n.s 
nr.3904/2018) conform HCL nr.522/2007 şi HCL nr.183/2009. Analizând planul de 
amplasament şi delimitare al imobilului precum şi cele menţionate în contractele de 
închiriere, de vănzare cumpărare depuse de solicitanţii care au inceput formalităţile de 
înscriere în cartea funciară, s-a constatat că suprafaţa pe care o avem în inventar reprezintă 
doar suprafata de teren care excede suprafata aferentă construcţiei şi pentru care există 
contracte de inchiriere între RAADPFL şi proprietarii de locuinţe cumpărate in baza Lg 
112/21995.  

Comisia de inventariere propune modificarea inventarului domeniului privat, prin 
introducerea în inventar  a suprafetei de teren de 142,74 mp aflată în folosinţa lui Cojocaru 
Constantin pe toată durata existenţei construcţiei, respectiv cota de 100% teren, astfel cum 
este menţionat în Dispoziţia nr. 3/1998 a Primarului Municipiului Craiova şi in contractul de 
vănzare cumpărare nr. 414/1997, si care reprezintă suprafata de sub construcţie.  
 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor apartinând domeniul 
privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 2. Analizând planul de amplasament şi delimitare al imobilului situat pe str. N 
Titulescu nr.54(fost 56D) depus de solicitanţii care au inceput formalităţile de înscriere în 
cartea funciară precum şi cele menţionate în contractele de închiriere şi de vănzare 
cumpărare, s-a constatat că în inventarul domeniului privat nu figurează suprafaţa de 
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114,19 mp teren atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei/locuinţă cumpărată de 
dl. Îmbucătură Ioncică Ctin  şi menţionată în contractul de vănzare cumpărare nr.925/2007, 
in cotă de 100% din teren. Comisia de inventariere propune modificarea inventarului 
domeniului privat, prin introducerea în inventar  a suprafetei de teren de 114,19 mp  în str. 
N. Titulescu nr.56D, si care reprezintă suprafata de sub construcţie.   Astfel este 
necesară completarea inventarului bunurilor apartinând domeniul privat, cu bunurile 
identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 3. Prin HCL nr.190/1999 a fost aprobată concesionarea directă pe o perioadă de 49 
ani a terenurilor aferente spaţiilor comerciale situate în municipiul Craiova în str. Cl 
Bucuresti bl. 15A în suprafaţă totală de 89.8 mp şi pentru punerea in aplicare a acestei 
hotărâri au fost incheiate următoarele contracte de concesiune: contract nr.198/2000 de 
constituire a dreptului de concesiune a terenului în suprafata de 49,55mp către SC Janic LD 
şi contract nr.199/2000 de constituire a dreptului de concesiune a terenului în suprafata de 
40,25mp către SC Osicom SRL. Terenul astfel concesionat nu figurează în inventarul 
domeniului public sau privat al municipiului Craiova.  Aceste societăţi edificaseră 
construcţii/spaţii comerciale in baza autorizaţiilor de construire nr.1028/1997 şi 983/1997 şi 
a certificatelor de urbanism nr.522/1997 şi 704/1997. Cele două spaţii comerciale au fost 
vândute iar actualii proprietari respectiv SC Patria Bank SA şi Cazacu Ioana şi Cazacu 
Viorica au adresat autorităţii locale solicitarea de a se modifica contracte de concesiune. 
 Analizând planul de amplasament si delimitare precum şi cele menţionate în 
contracte, autorizaţii sau certificate se observă că sunt neconcordanţe între aceste 
documente, cu privire la suprafete, după cum urmează: suprafata totală ocupată de 
constructie conform planului de amplasament este de 168mp intocmit de persoana 
autorizată, suprafata totală concesionată este de 89,8mp iar suprafata totală mentionată în 
certificatele de urbanism ce au stat la baza autorizaţiilor este de 108,25mp. Comisia 
propune modificarea inventarului domeniului privat, prin introducerea în inventar  a 
suprafetei de teren de 168 mp( ce reiese din planul de amplasament) în str.Cl Bucuresti bl. 
15A  drept urmare va fi completat  inventarului bunurilor apartinând domeniul privat, 
cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 
 4. În inventarul domeniului privat figurează Teren str. Principatele Unite nr.14 (actual 
nr.18) in suprafaţă de 198,30mp identificat la poziţia nr.705 din anexa 2A a HCL 
nr.522/2007. În fapt, aceasta este suprafaţa totală pe care sunt edificate garaje proprietate 
particulară a unor locatari. Deoarece garajele sunt construite pe două corpuri distincte de 
teren, astfel cum reiese din planurile şi schiţele întocmite, comisia propune ca şi in 
inventarul domeniului privat să figureze două poziţii distincte de teren, fără a se influenţa 
suprafaţa totală a acestora, astfel cum figureaza ea acum in inventar.  Astfel este necesară 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniul privat, cu suprafata de 36,44mp 
conform anexei nr.1 la prezentul raport, şi modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat, prin diminuarea suprafetei deja existente, având nr. de inventar 41000073 de la 
198,30mp la 161,86mp conform anexei nr.2 la prezentul raport, fară a se modifica deci 
suprafaţa totală a terenului. 

 
   În conformitate cu expunerea de motive  nr. 82751/06.05.2019 care a considerat 
necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre, propunem modificarea inventarului 
domeniului privat prezentată in anexa nr. 1 şi anexa nr.2  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: 



3 

 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după 

cum urmează: 
  -   completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
  -   modificare elemente de identificare şi valoare de inventar în anexa nr.2 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
    Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                   Lucian Mitucă 
 
 
 
 
 
              
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/m

p/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Teren str. Filantropiei nr.3-5 aferent loc-142,74mp 142,74 118189 CLM

2 Teren str. N Titulescu nr.56D aferent loc-114,19mp 114,19 94549 CLM

3 Teren str. Principatele Unite nr.18- 36.44mp 36,44 46622,94 CLM

4 Teren str. Cl Bucuresti bl. 15A aferent constr 168 215040 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.

1
Teren str. Principatele Unite nr.18(fost 14)- 

161,86mp
161,86

HCL 522/2007 anexa 2A 

pozitia 705
41000078 207181

  

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



  

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 89532/15.05.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.82751/06.05.2019 a Primarului Municipiului Craiova; 

 - Raportul nr.86363/10.05.2019 al Directiei Patrimoniu  

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Legea nr. 7/1996; 

 - HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe; 

− OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil, 

− Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea privind supunerea 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  

  -   modificare elemente de identificare şi valoare de inventar în anexa nr.2 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

 

           Director Executiv,                Întocmit, 
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