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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 
26.03.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.41157/2020, raportul nr.43540/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.46145/2020 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.555-557 şi art.863 lit.e 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; 
 

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) trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a bunurilor 

prevăzute în anexa nr.2 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 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi 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 GENERAL, 



\   

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



                 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.41157/ 04.03.2020 
                                                                                                                       Se aprobă,        
                                                                                                              PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                           Mihail Genoiu  
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova 
 

  
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 s-a aprobat  
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Direcţia Servicii Publice prin adresa cu nr.24290/2020, a înaintat către Direcţia 
Patrimoniu documentele referitoare la achiziţionarea unor bunuri de natura domeniului 
privat pentru includerea in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova  
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile  OMFP 
nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil şi ale art. 357 din 
OUG nr.57/2019, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind modificarea prin completare a 
inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
      

Director executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.43540/09.03.2020 

               SE APROBĂ,                                                                              
                            PRIMAR, 
                                                                                                                Mihail Genoiu 
 
 
                                                

Raport pentru adoptarea unei hotărâri 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. S-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării 
sau iesirii unor bunuri. 

• Prin adresa cu nr. 24290/2020 Serviciul Administrare şi Exploatare Stadion 
înaintează documentele privind recepţia unui ,,Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire 
pentru gazon,, (2buc).  Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor ce 

apartin domeniului privat cu bunurile mentionate anterior, care se regăsesc în anexa 
nr.1. 

• Prin adresa nr.13351/22.01.2020 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 
trecerea din domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului Craiova şi 
păstrarea dreptului de administrare a RAADPFL asupra locuinţei situate în str. 22 dec 1989, 
bl.8, sc.1, ap.33. Locuinţa a devenit disponibilă ca urmare a evacuării chiriaşului, şi se 
doreşte ca ea să fie propusă spre repartizare în vederea închirierii către solicitanţii de 
locuinţe sociale înscrişi în listele de priorităţi.  Astfel este necesară trecerea bunului imobil 
cu nr. de inventar 11001072 şi cu denumirea Locuinţă str. 22 dec 1989, bl.8, sc.1, ap.33 în 
domeniul public al municipiului Craiova. 

• Prin adresa nr.158803/2019 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 
trecerea din domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului Craiova şi 
păstrarea dreptului de administrare a RAADPFL asupra locuinţei situate în str. Eustaţiu 
Stoenescu nr.25, bl.F19, sc. 1, ap 15.. Locuinţa a devenit disponibilă şi se doreşte ca ea să 
fie propusă spre repartizare în vederea închirierii către solicitanţii de locuinţe sociale înscrişi 
în listele de priorităţi.  Astfel este necesară stabilirea ei ca locuinţă socială, respectiv 
trecerea bunului imobil cu nr. de inventar 11000478 şi cu denumirea Locuinţă Eustaţiu 
Stoenescu nr.25, bl.F19, sc. 1, ap 15 în domeniul public al municipiului Craiova. 

• Prin adresa nr.194086/2019 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 
trecerea din domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului Craiova şi 
păstrarea dreptului de administrare a RAADPFL asupra locuinţei situate în str. Ghe. Doja 
nr.68(fost 60). Locuinţa a devenit disponibilă şi a fost propusă spre repartizare în vederea 
închirierii către  doamna Fistogeanu Carmen  înscrisă în listele de priorităţi, repartizarea 
fiind aprobată prin HCL nr. 531/2019.  Astfel este necesară trecerea locuintei sociale cu nr. 
de inventar 11000677 şi cu denumirea Locuinţă str. Ghe. Doja nr.68(fost 60) în domeniul 
public al municipiului Craiova. 

În conformitate cu prevederile OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 
locuinţele sociale fac parte dintre bunurile apartinând domeniului public, fiind înscrise în 
anexa nr.4 la punctual 6. Este necesară deci trecerea acestor locuinţe menţionate mai sus 
din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile 
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art. 863 lite din Codul civil,  care menţionează că dreptul de proprietate public poate fi 
dobândit prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al 
acestuia sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al acesteia, în condiţiile legii.  

Astfel este necesară trecerea bunurilor mentionate anterior, care se regăsesc 
în anexa nr.2 a prezentului raport, din domeniul privat al municipiului Craiova în 
domeniul public al municipiului Craiova. 
 
   În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 41157/04.03.2020,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit c, ale art. 139 alin 3 lit 
g şi art. 196 alim1 lit a  din OUG nr.57/2019, cu Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557, 
şi cu art. 863 lit e din Codul Civil, şi carte funciară, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Craiova după cum urmează: 
 

• Completarea domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile prezentate în 
anexa nr.1  la prezentul raport 

• Trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova în domeniul public al 
municipiului Craiova a bunurilor prezentate în anexa nr.2 a prezentului raport. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova, şi nr. 522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova, cu 
modificarile şi completările ulterioare 

 
 
 
 

 
Director Executiv,                                                           Şef Serviciu, 

        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă,                                                             
 
 
         Întocmit, 
                                                                                                 Exp. Madlen Chiriac 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/

mp/b

uc

elemente de identificare, observaţii, stare de operativitate
Valoare 

Inv/lei.

1
Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru 

gazon
2 proces verbal receptie 192085/04.11.2019 371 875

Presedinte de sedinta,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 



 în inventarul domeniului public al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in dom 

privat
Valoare Inv/lei.

1 Locuinţa str.22 dec 1989 bl.8, sc1, ap.33 11001072 23316,05

2 Locuinţă Eust. Stoenescu bl.F19,sc.1, ap 15 11000478 151034,81

3 Locuinţă str. Ghe. Doja nr.68(fost 60). 11000677 52901,73

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.2 la HCL nr.



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 46145 /12.03.2020 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 41157/04.03.2020 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.43540/09.03.2020 al Directiei Patrimoniu 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova; 

− 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 domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile prezentate în anexa nr.1  la 

prezentul raport 

• Trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova în domeniul public al municipiului 

Craiova a bunurilor prezentate în anexa nr.2 a prezentului raport. 

• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 
147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Craiova, şi nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova, cu modificarile şi completările ulterioare 
  

 
           Director Executiv,                 Întocmit, 




























































	1proiect 
	2referat de aprobare
	3RAPORT
	4
	ANEXA NR. 1 intrari
	ANEXA nr.2 trecere nu a intrat

	5raport avizare 
	6DOCUMENTATIE

