
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR.______ 
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.22317/2021, raportul nr.31422/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.32252/2021 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, art.554 şi art.863 din 
Codul Civil; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.286 alin.4 şi art.287 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată; 

 
 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexa nr.1  care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a  bunurilor 

identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
             Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie 

Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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.  22317/03.02.2021                                                                             

 

 

                                              Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
                          privind stabilirea dreptului de proprietate  publică al municipiului Craiova 

                                                           asupra unor bunuri mobile 

 

 

           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.147/1999, se aprobă însusirea inventarului, intocmit de 

comisia specială constituită potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 130/1999 
privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova,  modificată   şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.173/2001.  
       

       Având în vedere că la nivelul  Unităţii Administrativ Teritoriale au fost desfăşurate  o serie de 

investiţii prin care s-a intervenit atât tehnic cât şi economic , cât şi modificări de inventar , iar conform 
prevederilor art. 288,   din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 

completarile ulterioare a, Hotărârii nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 

municipiilor şi al judeţelor art.6 , alin 3 lit d 

          considerăm necesară şi oportună iniţierea dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unei 
hotărâri privind actualizarea inventarului domeniului public   al Municipiului Craiova. 

     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
 
 

 

                                                                             PRIMAR, 
                                                                      Lia-Olguţa Vasilescu  
 
 
 

                                                                                       
                       Director executiv,                                                            Șef Serviciu,                 

                       Cristian Ionuţ Gâlea                                                         Mitucă  Cosmin Lucian 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.31422/17.02.2021                                                                                        
 

 
                                              RAPORT 

privind actualizarea inventarului bunurilor  
                                   care aparţin  domeniului public al municipiului Craiova  

            aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008    
 
          Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile  OMFP nr. 2861/2009 , Titlul I – Proprietatea publică art.554 
alin 1 şi  art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi  
       în baza art. 286 alin. (3), şi art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile şi completarile ulterioare, 
       in temeiul art. 129 alin. (1) lit. c), art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare se propune de către 
Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu elaborarea unui  Proiect de Hotărâre privind modificarea 
inventarului  domeniului  public al municipiului Craiova prin completare cu bunurile mobile 
rezultate în urma unor investiţii  în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al 
municipiului Craiova. 
        Prin H.C.L. nr.147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi - a însuşit  inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L 
nr.173/2001bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr.2 a 
Hotărârii de Guvern nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 141/2008.      
     Prin  Procesul Verbal nr. 28437/12.02.2021  întocmit de  comisia specială de inventariere a 
domeniului public şi privat al  municipiului Craiova, aprobată prin Dispoziţia nr.639 din 
01.02.2021, s-a  procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri în perioada Ianuarie 2021 – 
Februarie 2021, care prin natura, uzul sau interesul bunurilor, aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, bunuri identificate după cum urmează: 
        A. Prin adresa nr. 112180/07.08.2020 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii  Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii înaintează   procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de 
investiţii executate în intravilanul municipiului Craiova în cadrul acordurilor cadru nr. 
104615/02.07.2018, nr. 104627/02.07.2018 şi nr. 111740/12.07.2018, pentru străzile Carpenului, 
Ciocârliei, Strungarilor, Leandrului, Bărbăteşti, Honore de Balzac, Costache  Negruzzi, Cristian 
Tell şi Mixandrelor  cu sopul de a fi preluate în patrimoniu după cum urmează:  
            
       - Strada Carpenului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2069 şi identificată cu numărul 
de inventar 12001377 cu valoarea de inventar de 93.313,61lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 1280m , lăţime carosabil - 5m, suprafaţa -  6400mp, 
îmbrăcăminte carosabil balast, fără trotuare .  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Carpenului au rezultat următoarele date de 
identificare:    
      -   Lungime carosabil  - 1672m pe 2 sensuri, lăţime carosabil – 6m pe două sensuri,  suprafaţa 
totală rezultată – 21.104,98mp , cu îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 
7.270.037,06lei  
         -  Lungime trotuare  - 1672m, lăţime trotuar cuprinsă între 1,50m şi 4,00m  suprafaţa totală 
rezultată – 15083,54mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 1.272.797,54lei 
       În cadrul investiţiei au fost efectuate şi lucrări ce privesc 
    -  Canalizarea Pluvială PAFSIN 1200mm  pentru o lungime de 1855m şi o valoare de 
7.435.770,86lei. 



    -  Canalizarea Pluvială PVC 315-500mm  pentru o lungime de 3060m şi o valoare de 
2.071.825,99lei. 
      Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Carpenului” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

      Valoarea de inventar a bunului „Str. Carpenului” cu nr de inventar  12001377 la nivelul 
anului 2020 este de 93.323,97lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(7.270.037,06 lei + 1.272.797,54 lei) = 8.542.834,6 lei la valoarea totală de 8.636.148,21 lei. 
       Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul Verbal de 
Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 7727/17.07.2020  este de 18.050.431,45lei cu TVA  din care 
C+M 14.805.994,41lei  
 
     - Strada Ciocârliei aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2059 şi identificată cu numărul 
de inventar 12001367 cu valoarea de inventar de 36.133,83lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 127m , lăţime carosabil - 7m, suprafaţa -  889mp, 
îmbrăcăminte carosabil piatră ; Lungime  trotuare -127m , lăţime trotuare – 3m , suprafaţă 
trotuare 381mp , îmbrăcăminte trotuiare -  dale de beton.  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Ciocârliei au rezultat următoarele date de identificare :    
         -   Lungime carosabil  - 128m, lăţime carosabil – 7m,  suprafaţa  rezultată – 899,31mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 282.153,58lei  
         -  Lungime trotuare  - 128m, lăţime trotuar cuprinsă între 0,90m şi 2,00m  suprafaţa totală 
rezultată – 373,43mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 63.076,63lei 
  Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 101137/04.08.2020  este de 345.230,21lei cu TVA  
din care C+M = 276.343,04lei  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Ciocârliei ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Ciocârliei” cu nr de inventar  12001367 la nivelul 
anului 2020 este de 36.133,83lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(282.153,58 lei + 63.076,63 lei) = 345.232,21 lei la valoarea totală de 381.366,04 lei. 
            
  - Strada Strungarilor aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 186 şi identificată cu 
numărul de inventar 12002236 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 316m , lăţime carosabil - 6m, suprafaţa -  1896mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ; Lungime  trotuare - 316m, lăţime trotuare – 2m , suprafaţă 
trotuare 632mp , îmbrăcăminte trotuare -  Pământ.  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Strungarilor au rezultat următoarele date de 
identificare :    
         -   Lungime carosabil  - 318,54m, lăţime carosabil – 6m,  suprafaţa  rezultată – 1940mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 598.707,03lei  
       -  Lungime trotuare  - 318,54m, lăţime trotuar cuprinsă între 0,80m şi 1,20m  suprafaţa totală 
rezultată – 530mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 99.253,40lei 
          Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 101137/04.08.2020  este de 697.960,43lei cu TVA  
din care C+M = 563.247,28lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Strungarilor ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Strungarilor” cu nr de inventar  12002236 la nivelul 
anului 2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(598.707,03 lei + 99.253,40 lei) =  697.960,43lei la valoarea totală de 697.960,44 lei. 
 
  - Strada Leandrului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2248 şi identificată 



cu numărul de inventar 12001558 cu valoarea de inventar de 1.679,20lei şi  are următoarele date 
de identificare: Lungime  Carosabil - 155m, lăţime carosabil - 7m, suprafaţa -  1085mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ; Lungime  trotuare - 155m, lăţime trotuare – 3m , suprafaţă 
trotuare 465mp, îmbrăcăminte trotuare -  Dale de beton  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Leandrului au rezultat următoarele date de 
identificare:    
     - Lungime carosabil  - 175,46m, lăţime carosabil – 6m,  suprafaţa  rezultată – 1047mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 329.678,33lei  
       -  Lungime trotuare  - 175,46m, lăţime trotuar  1,50m x 2 suprafaţa totală rezultată – 
414,40mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 71.849,95lei 
  Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 101142/04.08.2020  este de 401.528,28lei cu TVA  
din care C+M = 321.695,25lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Leandrului ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Leandrului” cu nr de inventar  12001558 la nivelul 
anului 2020 este de 1.679,20lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(329.678,33 lei + 71.849,95 lei) = 401528,28 lei la valoarea totală de 403.207,48 lei. 
 
  - Strada Bărbăteşti aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2506 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001822 cu valoarea de inventar de 32.713,25lei şi  are următoarele date 
de identificare: Lungime  Carosabil - 115m, lăţime carosabil - 7m, suprafaţa - 805mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ; Lungime  trotuare - 115m, lăţime trotuare – 3m , suprafaţă 
trotuare 345mp, îmbrăcăminte trotuare -  Dale de beton  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Bărbăteşti au rezultat următoarele date de identificare 
:    
       - Lungime carosabil  - 122,77m, lăţime carosabil – 6m,  suprafaţa  rezultată – 791mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 242.162,98lei  
       -  Lungime trotuare  - 122,77m, lăţime trotuar cuprinsă între 1,00m şi 1,50m suprafaţa totală 
rezultată – 329,80mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 51.746,90lei 
  Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 101142/04.08.2020  este de 293.909,88lei cu TVA  
din care C+M = 235.505,13lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Bărbăteşti ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Bărbăteşti” cu nr de inventar  12001822 la nivelul 
anului 2020 este de 32.713,25lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(242.162,98 lei + 51.746,90 lei) = 293.909,88 lei la valoarea totală de 326.623,13lei. 
  
  - Strada Honore de Balzac aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2498 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001814 cu valoarea de inventar de 25.237,74lei şi  are următoarele date 
de identificare: Lungime  Carosabil - 90m, lăţime carosabil – 6,2m, suprafaţa - 558mp, 
îmbrăcăminte carosabil Piatră Cubică ; Lungime  trotuare - 90m, lăţime trotuare – 1,2m , 
suprafaţă trotuare 108mp, îmbrăcăminte trotuare -  Dale de beton  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Honore de Balzac au rezultat următoarele date de 
identificare :    
     - Lungime carosabil  - 100m, lăţime carosabil – 6m,  suprafaţa  rezultată – 610mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 199.876,49lei  
       -  Lungime trotuare  - 100m, lăţime trotuar 1,50m x 2, suprafaţa totală rezultată – 423,31mp,  
cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 60.951,40lei 
  Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţia la terminarea lucrărilor nr. 101146/04.08.2020  este de 260.827,89 lei cu TVA  



din care C+M = 206.515,39lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Honore de Balzac ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str.Honore de Balzac ”  cu nr de inventar  12001814 la 
nivelul anului 2020 este de 25.237,74lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul 
investitiei (199.876,49 lei + 60.951,40 lei) =260.827,89 lei la valoarea totală de 286.065,63lei. 
 
  - Strada Costache Negruzzi aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2118 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001427 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 327m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa - 1635mp, 
îmbrăcăminte carosabil: Pământ ; fără  trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Costache Negruzzi au rezultat următoarele date de 
identificare :    
        -   Lungime carosabil  - 297,64m, lăţime carosabil – 7m,  suprafaţa  rezultată – 2.228,31mp , 
cu îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 444.689,79lei  
       -  Lungime trotuare  - 297,64m, lăţime trotuar cuprinsă între 1,80m şi 2,70m, suprafaţa totală 
rezultată – 1.511,25mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 163.099,21lei 
         Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul Verbal 
de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 101127/04.08.2020  este de 607.789 lei cu TVA  din care 
C+M = 489.525,71ei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Costache Negruzzi ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Costache Negruzzi ”  cu nr de inventar  12001427 la 
nivelul anului 2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(444.689,79 lei + 163.099,21 lei) =607.789 lei la valoarea totală de 607.789,01lei. 
 
  - Strada Cristian Tell aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2095 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001403 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 110m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa - 550mp, îmbrăcăminte 
carosabil: Pământ ; fără  trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Cristian Tell  au rezultat următoarele date de 
identificare :    
     - Lungime carosabil  - 126m, lăţime carosabil – 7m,  suprafaţa  rezultată – 914,90mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 187.181,67lei  
       -  Lungime trotuare  - 126m, lăţime trotuar cuprinsă între 1,90m şi 3,60m, suprafaţa totală 
rezultată – 681,07mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 65.730,90lei 
   Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 101132/04.08.2020  este de 252.912,57 lei cu TVA  
din care C+M = 200.748,72lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Cristian Tell  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Cristian Tell  ”  cu nr de inventar  12001403 la nivelul 
anului 2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(187.181,67 lei + 65.730,90 lei) =252.912,57 lei la valoarea totală de 252.912,58lei. 
 
  - Strada Mixandrelor aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2141 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001450 cu valoarea de inventar de 36.196,05lei şi  are următoarele date 
de identificare: Lungime  Carosabil - 100m, lăţime carosabil – 5,5m, suprafaţa - 700mp, 
îmbrăcăminte carosabil Bolovani de râu ; Lungime  trotuare - 100m, lăţime trotuare – 3m , 
suprafaţă trotuare 300mp, îmbrăcăminte trotuare -  Dale de beton  
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Mixandrelor au rezultat următoarele date de 



identificare :    
     - Lungime carosabil  - 121,85m, lăţime carosabil – 5m,  suprafaţa  rezultată – 561,73mp, cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 174.194,56lei  
       -  Lungime trotuare  - 121,85m, lăţime trotuar cuprinsă între 0,85m şi 5,00m  suprafaţa totală 
rezultată – 331,51mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 56.780,55lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 101131/04.08.2020  este de 230.975,11 lei cu TVA  
din care C+M = 183.388,91lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Mixandrelor ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Mixandrelor ”  cu nr de inventar  12001450 la nivelul 
anului 2020 este de 36.196,05lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(174.194,56 lei + 56.780,55 lei) =230.975,11 lei la valoarea totală de 267.171,16lei. 
 
         B.    Prin adresa nr. 3504/11.01.2021 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii  Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii înaintează   procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de 
investiţii executate în intravilanul municipiului Craiova în cadrul acordurilor cadru nr. 
104615/02.07.2018, nr. 111740/12.07.2018 la proiectul „Reabilitare şi modernizare străzi şi alei 
în municipiul Craiova ( PT+ex)” pentru străzile Sinoe, Babadag, Techirghiol, Fermierului , 
Mesteacănului , Plopului, Trandafirului, Iozerului şi Petrila  cu sopul de a fi preluate în 
patrimoniu după cum urmează:  
 
  - Strada Sinoe aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 178 şi identificată cu numărul de 
inventar 12002228 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de identificare: 
Lungime  Carosabil - 214m, lăţime carosabil – 3,5m, suprafaţa - 749mp, îmbrăcăminte carosabil 
Pământ ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Sinoe  au rezultat următoarele date de identificare :    
     - Lungime carosabil  - 149,55m, lăţime carosabil – 3m,  suprafaţa  rezultată – 465mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 172.559,75lei  
       -  Lungime trotuare  - 149,55m, lăţime trotuar 1,40m x 2, suprafaţa totală rezultată – 
414,5mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 32.366,93lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 182085/28.12.2020  este de 204.926,68 lei cu TVA  
din care C+M = 162.041,11lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Sinoe ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Sinoe ”  cu nr de inventar  12002229 la nivelul anului 
2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei (172.559,75 lei 
+  32.366,93 lei) = 204.926,68 lei la valoarea totală de 204.926,69lei. 
 
  - Strada Babadag aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2495 şi identificată cu numărul 
de inventar 12001811 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de identificare: 
Lungime  Carosabil - 215m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa - 1075mp, îmbrăcăminte carosabil 
Pământ ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Babadag  au rezultat următoarele date de identificare :    
     - Lungime carosabil  - 227,16m, lăţime carosabil – 3m,  suprafaţa  rezultată – 678mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 233.154lei  
       -  Lungime trotuare  - 215,87m, lăţime trotuar 1,50m x 2, suprafaţa totală rezultată – 350mp,  
cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 26.567,86lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 182076/28.12.2020  este de 259.721,86 lei cu TVA  
din care C+M = 206.349,49lei.  



 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Babadag ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Babadag ”  cu nr de inventar  12001811 la nivelul 
anului 2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei (233.154 
lei +  26.567,86 lei) = 259.721,86 lei la valoarea totală de 259.721,87lei. 
 
  - Strada Techirghiol aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 232 şi identificată cu 
numărul de inventar 12002283 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 240m, lăţime carosabil – 10m, suprafaţa – 2.400mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Techirghiol   au rezultat următoarele date de 
identificare :    
     - Lungime carosabil  - 236m, lăţime carosabil – 5,5m,  suprafaţa  rezultată – 1.335mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 432.275,11lei  
       -  Lungime trotuare  - 236m, lăţime trotuar 1,30m x 2, suprafaţa totală rezultată – 676,24mp,  
cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 64.985,04lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 182070/28.12.2020  este de 497.260,15 lei cu TVA  
din care C+M = 399.460,54lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Techirghiol  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Techirghiol ”  cu nr de inventar  12002283 la nivelul 
anului 2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(432.275,11 lei +  64.985,04 lei) = 497.260,15 lei la valoarea totală de 497.260,16lei. 
 
      - Strada Fermierului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2048 şi identificată cu numărul 
de inventar 12001356 cu valoarea de inventar de 770.658,94lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 5492m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa – 27.460mp, 
îmbrăcăminte carosabil Balast ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Fermierului   au rezultat următoarele date de 
identificare :    
       -  Lungime carosabil  - 872,47m, lăţime carosabil – 5 -5,5m,  suprafaţa  rezultată – 
2.476,22mp , cu îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 541.864,85lei  
    - Lungime trotuare  - 872,47m, lăţime trotuar 1,00 - 1,50m x 2, suprafaţa totală rezultată – 
1.598,26mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 195.636,65lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 188797/28.12.2020  este de 1.334.789,96 lei cu 
TVA  din care C+M = 1.073.308,13lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Fermierului  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Fermierului  ”  cu nr de inventar  12001356 la nivelul 
anului 2020 este de 770.658,94 lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(541.864,85 lei +  195.636,65 lei) = 737.501,50 lei la valoarea totală de 1.508.160,44lei. 
     În cadrul investiţiei au fost efectuate şi lucrări ce privesc 
        Canalizare Pluvială  pentru o lungime de 139m şi o valoare de 101.387,78lei. 
 
  - Strada Mesteacănului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2167 şi identificată 
cu numărul de inventar 12001473 cu valoarea de inventar de 37.178,74lei şi  are următoarele date 
de identificare: Lungime  Carosabil - 510m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa – 2550mp, 
îmbrăcăminte carosabil Balast ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Mesteacănului  au rezultat următoarele date de 



identificare :    
     -  Lungime carosabil  - 385,19m, lăţime carosabil – 4m,  suprafaţa  rezultată – 1.550mp, cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 415.469,11lei  
    -  Lungime trotuare  - 385,19m, lăţime trotuar 1,30m x 2, suprafaţa totală rezultată – 
939,26mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 111.587,06lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 189530/30.12.2020  este de 647.592,58 lei cu TVA  
din care C+M = 520.910,27lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Mesteacănului  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Mesteacănului  ”  cu nr de inventar  12001473 la nivelul 
anului 2020 este de 31.178,74 lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(415.469,11 lei +  111.587,06 lei) = 527.056,17 lei la valoarea totală de 601.413,65lei. 
     În cadrul investiţiei au fost efectuate şi lucrări ce privesc 
        Canalizare Pluvială  pentru o lungime de 383m şi o valoare de 120.536,41lei. 
 
  - Strada Plopului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 4584 şi identificată cu numărul 
de inventar 12002301 cu valoarea de inventar de 60.289,38lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 827m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa – 4.135mp, 
îmbrăcăminte carosabil Balast ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Plopului au rezultat următoarele date de identificare :    
     -  Lungime carosabil  - 798,12m, lăţime carosabil – 5m,  suprafaţa  rezultată – 4.350mp, cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 1.159.597,89lei  
       -   Lungime trotuare  - 798,12m, lăţime trotuar cuprinsă intre 0,57m - 1,3m x 2, suprafaţa 
totală rezultată – 2.057,55mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 214.317,18lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 189525/30.12.2020  este de 1.593.375,78 lei cu 
TVA  din care C+M = 1.291.301,01lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Plopului  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Plopului  ”  cu nr de inventar  12002301 la nivelul 
anului 2020 este de 60.289,38 lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(1.159.597,89 lei +  214.317,18 lei) = 1.373.915,07 lei la valoarea totală de 1.434.204,45lei. 
     În cadrul investiţiei au fost efectuate şi lucrări ce privesc 
           Canalizare Pluvială  pentru o lungime de 645m şi o valoare de 219.460,71lei. 
 
  - Strada Trandafirului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este 
înregistrată conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 213 şi identificată cu 
numărul de inventar 12002263 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 670m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa – 3.350mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Trandafirului au rezultat următoarele date de 
identificare :    
     -  Lungime carosabil  - 870,56m, lăţime carosabil – 4,75m,  suprafaţa  rezultată – 4.498mp, cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 1.221.359,82lei  
       -   Lungime trotuare  - 870,56m, lăţime trotuar cuprinsă intre 0,80m - 1,20m x 2, suprafaţa 
totală rezultată – 2.406,45mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 196.345,16lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 189534/30.12.2020  este de 1.621.645,87 lei cu 
TVA  din care C+M = 1.312.192,79lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Trandafirului ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 



        Valoarea de inventar a bunului „Str. Trandafirului  ”  cu nr de inventar  12002263 la nivelul 
anului 2020 este de 0,01 lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei 
(1.221.359,82lei +  196.346,16 lei) = 1.417.705,98 lei la valoarea totală de 1.417.705,99lei. 
     În cadrul investiţiei au fost efectuate şi lucrări ce privesc 
            Canalizare Pluvială  pentru o lungime de 640m şi o valoare de 203.940,89lei. 
 
  - Strada Iezerului aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 2252 şi identificată cu numărul 
de inventar 12001562 cu valoarea de inventar de 0,01lei şi  are următoarele date de identificare: 
Lungime  Carosabil - 155m, lăţime carosabil – 12m, suprafaţa – 1860mp, îmbrăcăminte carosabil 
Pământ ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Iezerului  au rezultat următoarele date de identificare :    
     - Lungime carosabil  - 154m, lăţime carosabil – 6m,  suprafaţa  rezultată – 963mp , cu 
îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 321.072,81lei  
       -  Lungime trotuare  - 154m, lăţime trotuar 1,50m – 2,00 x 2, suprafaţa totală rezultată – 
721,54mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 67.388,14lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 189513/28.12.2020  este de 388.460,95 lei cu TVA  
din care C+M = 311.571,04lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Iezerului  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Iezerului”  cu nr de inventar  12002263 la nivelul anului 
2020 este de 0,01lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei (321.072,81 lei 
+  67.388,14 lei) = 388.460,95 lei la valoarea totală de 388.460,96lei. 
 
  - Strada Petrila aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 274 şi identificată cu numărul de 
inventar 12002326 cu valoarea de inventar de 5.995,35 lei şi  are următoarele date de 
identificare: Lungime  Carosabil - 150m, lăţime carosabil – 5m, suprafaţa – 750mp, 
îmbrăcăminte carosabil Pământ , Balast  ; fără trotuare. 
      În urma investiţiei efectuate pentru str. Petrila  au rezultat următoarele date de identificare :    
          -  Lungime carosabil  - 143,69m, lăţime carosabil – 3,5 – 4,5m,  suprafaţa  rezultată – 
715mp , cu îmbrăcăminte carosabil – Asfalt şi valoarea de 233.232,32 lei  
      - Lungime trotuare  - 143,69m, lăţime trotuar 0,66m – 1,10 x 2, suprafaţa totală rezultată – 
345,22mp,  cu  îmbrăcăminte trotuar – Asfalt şi valoarea de 26.574,04lei 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 189518/29.12.2020  este de 259.806,36 lei cu TVA  
din care C+M = 206.623,25lei.  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Str. Petrila  ” cu datele rezultate în urma investiţiei.  

 

        Valoarea de inventar a bunului „Str. Petrila”  cu nr de inventar  12002326 la nivelul anului 
2020 este de 5.995,35lei ce trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei ( 
233.232,32 lei + 26.574,04 lei) = 259.806,36lei la valoarea totală de 265.801,71 lei. 
 
   C.    Prin adresa nr. 190549/23.12.2020 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 
având în vedere finalizarea lucrărilor de investiţii executate în cadrul contractului nr. 12976 şi în 
baza Autorizaţiei de Construire nr. 1335/01.11.2017 pentru obiectivul de investiţii „Mansardare , 
Extinderecu lift exterior : Reabilitare , Recompartimentare cu modificări structurale şi 
nestructurale , corp C5, construcţie existenta Clinica de Hematologie „ înaintează   procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 31668/05.03.2020. 
         Construcţia C5 „Clinica de Hematologie” situată în str Filantropiei nr. 1 cu o suprafaţă 
construită de 354mp,  aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2009 în anexa 3 la poziţia 274 şi identificată cu 
numărul de inventar 12008179 cu valoarea de inventar de 225.677,43 lei  



  În urma investiţiei efectuate pentru Construcţia C5 „Clinica de Hematologie” au fost 
realizate următoarele capacităţi fizice: 
          Suprafaţă construită Sc = 23,15mp ; Suprafaţă desfăşurată Sd= 417,68mp; Suprafaţă utilă 
Su= 297,70mp;  
 Sistem constructiv : fundaţii beton armat , cadre din beton armat , acoperiş – şarpanta , 
învelitoare – ţigla metalica 
 Valoarea totală  a  lucrărilor executate în cadrul investiţiei recepţionate prin Procesul 
Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31668/05.03.2020  este de 3.284.260,67lei cu TVA  
  
 Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce 
aparţine domeniului public „Construcţie C5 „Clinica de Hematologie”  cu datele rezultate în 
urma investiţiei. 
 Valoarea de inventar a bunului „Construcţie C5 „Clinica de Hematologie”  cu nr de 
inventar  12008179 la nivelul anului 2020 este de 225.677,43 lei ce trebuie majorată cu valoarea 
rezultată în cadrul investitiei 3.284.260,67 lei  la valoarea totală de 3.509.938,1 lei. 
 
 
 D.    Prin adresa nr. 133732/14.09.2020 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii  Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii înaintează în xerocopie documentele privind recepţia obiectivului de 
investiţii „Reabilitare şi modernizare Centru Recuperare Luncă , Bulevardul Ştirbei Vodă 

nr. 106 – Aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică” 
 documente ce conţin  
                       – Contract de racordare nr. 3200034695/23.12.2016 
                       - aviz CTE nr. Dj- 387/01.03.2017 
                       - factura nr. 1061600337/23.12.2016 
                       - proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 287/ 31.05.2017  

− proces verbal de recepţie a punerii în funcţiune nr. 287.1/ 31.05.2017 
− situaţia tehnico- juridică a punerii în funcţiune a lucrării de investiţii 
− situaţia  juridico - financiară pentru înregistrarea la mijloace fixe  
− contract de racordare nr. 3200034695/23.12.2016 în care se precizează tariful de 

racordare în valoare de 287.161,54lei cu TVA 
− act adiţional nr.1/31.10.2018 la contract de racordare nr. 3200034695/23.12.2016 

în care valoarea tarifului de racordare se diminuaeză cu 3288,88lei cu TVA , 
această sumă reprezintă valoarea din tariful de racordare achitată şi necheltuită. 

− factura nr.8120002519/05.11.2018 care ştornează parţial factura nr. 
1061600337/23.12.2016 

            Valoarea totală a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Centru de Recuperare 
Luncă, B-dul. Ştirbei Vodă , nr. 106 - Aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică” este de 
(287.161,54lei – 3288,88lei) = 283.872,67 lei.  
    Această valoare completează şi modifică bunul reprezentând „Iluminat -   Reabilitare  Centru 
Recuperare Luncă”  ce aparţine  domeniul public al municipiului Craiova fiind înregistrat conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 531/2018 în anexa 1 la poziţia 11 modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2020  în anexa 3   identificat cu numărul de inventar 120014772 
cu valoarea de inventar de 431.809,43lei  
      Este necesară actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar al bunului ce aparţine 
domeniului public „Iluminat -   Reabilitare  Centru Recuperare Luncă”  cu datele rezultate în urma 
investiţiei. 
 Valoarea de inventar a bunului „Iluminat  -   Reabilitare  Centru Recuperare Luncă”   cu nr de 
inventar  120014772 la nivelul anului 2020 este de 431.809,43 lei ce trebuie majorată cu valoarea 
rezultată în cadrul investitiei 283.872,67 lei  la valoarea totală de 715.682,10 lei. 
 E.    Prin adresa nr. 114015/07.08.2020 Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii  Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii revine la adresa nr. 150561/03.09.2019 prin care a transmis Direcţiei Patrimoniu 
documentele referitoare la recepţia obiectivului de investiţii „Reabilitare fîntâni pentru băut apa 

de tip cişmele (de perete) :Purcarului” pentru a fii înregistrată în domeniul public al municipiului.  
  Aceasta s-a materializat prin  includerea în Hotărârea Consiliului Local nr. 462/31.10.2019, 
anexa 3, poziţia 4 în cadrul căreia s-a modificat valoarea bunului reprezentând „Fîntâna Purcarului” 



ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi este înregistrată conform Hotărârii de 
Guvern nr. 141/2008 în anexa 2 la poziţia 333 cu nr de inventar 12003644,  cu valoarea investiţiei 
fără TVA  111079,01lei.  
          Întrucât în valoarea totală a acestui obiectiv de investiţii nu a fost inclusă şi valoarea asistenţei 
tehnice, aceasta parvenind ulterior datei emiterii hotărârii, valoarea totală aobiectivului de investiţii  
se suplimentează cu suma de 3.014,66 lei. 
 Valoarea de inventar a bunului Reabilitare fîntâni pentru băut apa de tip cişmele (de 

perete) :Purcarului”   cu nr de inventar  12003644, la nivelul anului 2020 este de 114.329,12 lei ce 
trebuie majorată cu valoarea rezultată în cadrul investitiei  3.014,66 lei  la valoarea totală de 
117.343,78 lei. 
 
       F.    Prin adresa nr. 129552/07.09.2020 Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii  Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii ca urmare a finalizării obiectivului de  investiţiei „Canalizare menajeră strada 

Fermierului”, lucrări efectuate în cadrul contractului de lucrări nr. 82303/06.05.2019 şi recepţionate 
prin Procesul Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 81426/07.08.2020.   
 În cadrul lucrărilor executate au fot realizate următoarele capacităţi fizice: 

− Conducta PVC dn 250 – pe o lungime de 470m; 
− camine vizitare dn 1000 – 14buc; 
− conducta racord PVC dn 160 – pe o lungime de 217m; 
− cămine racord canalizare  - 62 buc; 
− conducta refulare PE dn 75 - pe o lungime de 10m; 
− conducta refulare PE dn 90 - pe o lungime de 78m; 
− staţie pompare echipate – 2 buc; 

 Valoarea finală a investiţiei recepţionate prin Procesul Verbal de Recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 81426/07.08.2020 „Canalizare menajeră strada Fermierului” este de 
1.296.175,49lei cu TVA din care lucrări C+M = 979.548,93lei fără TVA. 
          Încadrarea conform HG 2139/2004 este 1.8.7. - „Conducte pentru canalizare” cu o durată 
normală de funcţionare /domeniu public de 33ani   
 Ca urmare a finalizării obiectivului de  investiţiei „Canalizare menajeră strada 

Fermierului”, este necesară  prin completarea inventarului domeniul public al municipiului 
Craiova. 
        
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, art. 129  alin. 
2, lit. c ,  art. 129 , alin.7, lit.k,  art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din 
OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
       1. Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 după cum urmează:    
        a) completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public cu bunurile identificate în 
anexa 1 la prezentul raport; 
         b)  modificarea elementelor de identificare şi a valorii de inventar a bunurilor identificate  in 
anexa 2 la prezentul raport; 
    
   
             Director executiv,                                                                 Sef Serviciu,                        
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                              Lucian Cosmin Mituca 

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,     
                                                                                                               Insp.Cosmin Popescu 
                                                                                                          Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și                
                                                                                                         legalitatea  în solidar cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                                         Data:  



Nr. crt.
Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al darii 

in folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

CARPENULUI 

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PAFESIN  1200MM 

LUNGIME – 1855M
2020 7.435.770,86

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

77227/17.07.2020

2 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

CARPENULUI 

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PVC  315MM LUNGIME 

– 3060M
2020 2.071.825,99

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

77227/17.07.2020

3 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

FERMIERULUI

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PVC DN 250 MM 

LUNGIME – 139M
2020 101.387,74

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

188797/28.12.2020

4 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

MESTEACANULUI

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PVC DN 250 MM 

LUNGIME – 383M
2020 120.536,41

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

189530/30.12.2020

5 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

PLOPULUI

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PVC DN 250 MM 

LUNGIME – 645M
2020 219.460,71

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

189525/30.12.2020

               BUNURI CE COMPLETEAZA  INVENTARUL   DOMENIULUI  PUBLIC AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA
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6 1.8.7
CANALIZARE PLUVIALA  STR 

TRANDAFIRULUI

CANALIZARE PLUVIALA  TIP PVC DN 250 MM 

LUNGIME – 640M
2020 203.940,89

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

189534/30.12.2020

7 1.8.7
CANALIZARE MENAJERA  STR 

FERMIERULUI

STR. FERMIERULUI CANALIZARE MENAJERA  TIP 

PVC DN 250 MM LUNGIME – 470M 

CAMINE VIZITARE DN 1000 – 14BUC;

CONDUCTA RACORD PVC DN 160 –  LUNGIME  

217M;

CAMINE RACORD CANALIZARE  - 62 BUC;

CONDUCTA REFULARE PE DN 75 -  LUNGIME  

10M;

CONDUCTA REFULARE PE DN 90 -  LUNGIME 

78M;

STATIE POMPARE ECHIPATE – 2 BUC;

2020 1.296.175,49

PROCES VERBAL DE 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR NR. 

81426/07.08.2020
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Nr. 

crt.

Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al darii 

in folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.2 STR. CARPENULUI 

NR INVENTAR : 12001377                                        

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -1280M                  

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  1672M X 2             

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                       

LATIME CAROSABIL  - 6M X 2                        

SUPRAFATA CAROSABIL INVENTAR – 6400MP              

SUPRAFATA CAROSABIL – 21.104,98MP 

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                   

VALOARE – 7.270.037,06LEI ;                                 

LUNGIME TROTUAR -  1672M                                

LATIME TROTUAR INTRE   - 1,5M – 4,00M       

SUPRAFATA TROTUAR -15.083,54MP              

IMBRACAMINTE TROTUAR - ASFALT               

1999 8.636.148,21

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2069 , PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

77227/17.07.2020

2 1.3.7.2 STR. CIOCARLIEI

NR INVENTAR : 12001367                                       

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-127M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  128M                       

LATIME CAROSABIL  - 7M                              

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR -889MP                  

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE  – 899,31MP          

IMBRACAMINTE CAROSABIL – ASFALT                

VALOARE – 282.153,58LEI ;                                          

LUNGIME TROTUAR  INVENTAR -127M                

LUNGIME TROTUAR INVESTITIE-  128M                

LATIME TROTUAR  INVENTAR -3M                           

LATIME TROTUARINVESTITIE   - 0,9M – 2,00M                 

SUPRAFATA TROTUAR INVENTAR- 371M                      

SUPRAFATA TROTUAR INVESTITIE – 373,43MP              

IMBRACAMINTE TROTUAR - ASFALT                      

VALOARE – 63.076,63LEI ;     

1999 381.366,04

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2059 , PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101133/04.08.2020

MODIFICAREA INVENTARULUI PRIVIND  BUNURILE CE APARTIN  DOMENIULUI  

PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA  2  LA  RAPORTUL  NR 31422/17.02.2021
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3 1.3.7.2 STR. STRUNGARILOR

NR INVENTAR : 12002236                                        

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-316M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE – 318,54M               

LATIME CAROSABIL  - 6M                               

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR 1896MP                 

SUPRAFATA CAROSABIL – 1940MP               

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                 

VALOARE – 598.707,03LEI ;                                 

LUNGIME TROTUAR INVENTAR  -  316M                       

1999 697.960,44

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 186 ,   PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101137/04.08.2020

4 1.3.7.2 STR. LEANDRULUI

NR INVENTAR : 12001558                                       

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-155M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE – 145,46M               

LATIME CAROSABIL  INVENTAR - 7M    LATIME 

CAROSABIL  INVESTITIE -6M                             

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR 1085MP                 

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE – 1047MP               

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                 

VALOARE – 329.678,33LEI ;                                 

LUNGIME TROTUAR INVENTAR  -  155M                  

1999 403.207,48

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2248 , PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101142/04.08.2020

5 1.3.7.2 STR. BARBATESTI

NR INVENTAR : 12001822                                   

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-115M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE – 122,77M               

LATIME CAROSABIL  INVENTAR - 7M                          

LATIME CAROSABIL  INVESTITIE -6M                             

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR- 805MP                   

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE – 791MP               

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                 

VALOARE – 242.162,98LEI ;                                 

LUNGIME TROTUAR INVENTAR  -  115M                    

LUNGIME TROTUAR INVESTITIE  -  122,77M                     

LATIME TROTUAR INVENTAR- 3M                             

LATIME TROTUAR INVESTITIE  - 1M -1,5M               

SUPRAFATA TROTUAR INVENTAR  – 345MP   

SUPRAFATA TROTUAR INVESTITIE-  329,8MP                

IMBRACAMINTE TROTUAR – ASFALT                      

VALOARE –51.746,9LEI ;

1999 326.623,13

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2506 , PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101140/04.08.2020
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6 1.3.7.2 STR. HONORE DE BALZAC

NR INVENTAR : 12001814                                           

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-90M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE – 100M                        

LATIME CAROSABIL  INVENTAR – 6,2M                    

LATIME CAROSABIL  INVESTITIE -6M                                

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR- 558MP                 

1999 286.065,63

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2498 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101146/04.08.2020

7 1.3.7.2 STR. COSTACHE NEGRUZZI

NR INVENTAR : 12001427                                          

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  327M               

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  297,67M         

LATIME CAROSABIL INVENTAR -5M  LATIME 

CAROSABIL INVESTITIE  - 7M                                        

SUPR. CAROSABIL INVENTA – 1635MP                           

1999 607.789,01

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2118 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101127/04.08.2020

8 1.3.7.2 STR. CRISTIAN TELL

NR INVENTAR : 12001403                                        

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-110M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  126M                       

LATIME CAROSABIL INVENTAR  - 5M    LATIME 

CAROSABIL INVESTITIE- 7M                           

SUPRAFATA CAROSABIL  INVENTAR -550MP                  

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE  – 914,9MP          

1999 252.912,58

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2095 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101132/04.08.2020

9 1.3.7.2 STR. MIXANDRELOR

NR INVENTAR : 12001450                                         

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR-100M                

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  121,85M                 

LATIME CAROSABIL INVENTAR  - 5,5M    LATIME 

1999 267.171,16

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2141 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

10 1.3.7.2 STR. SINOE

NR INVENTAR : 12002228                                   

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  214M              

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  149,55M       

LATIME CAROSABIL INVENTAR-3,5M                        

LATIME CAROSABIL INVESTITIE  - 3M                    

SUPRAFATA CAROSABIL INVENTAR – 749MP       

SUPRAFATA CAROSABIL  INVESTITIE   465MP 

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                  

VALOARE –172.559,75LEI ;                                         

1999 204.926,69

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 178      PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

182085/28.12.2020

11 1.3.7.2 STR. BABADAG

NR INVENTAR : 12001811                                        

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  215M          

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  227,16M        

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                       

LATIME CAROSABIL INVESTITIE - 3M                            

SUPR. CAROSABIL INVENTAR – 1075MP               

1999 204.926,69

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2495 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

182085/28.12.2020
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12 1.3.7.2 STR. TECHERGHIOL

NR INVENTAR : 12002283                                        

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  240M          

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  236M            

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 10M                  

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 5,5M                    

SUPR. CAROSABIL INVENTAR – 2.400MP              

SUPR. CAROSABIL  INVESTITIE   1.335MP  

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT            

VALOARE –432.275LEI ;                                         

1999 497.260,16

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 232     PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

182070/28.12.2020

13 1.3.7.2 STR. FERMIERULUI

NR INVENTAR : 12001356                                       

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  5492M         

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  872,47M             

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                     

1999 1.508.160,44

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2048    PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

14 1.3.7.2 STR.MESTEACANULUI

NR INVENTAR : 12001473                                          

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  510M               

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  385,19M             

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                     

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 4M                      

SUPR. CAROSABIL INVENTAR – 2.550MP               

SUPR. CAROSABIL INVESTITIE- 1.550MP     

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                 

VALOARE –415.469,11LEI ;                                      

1999 601.413,65

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2167   PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

189530/30.12.2020

15 1.3.7.2 STR.PLOPULUI

NR INVENTAR : 12002301                                                    

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  827M                  

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  798,12M            

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                     

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 4M                         

SUPR. CAROSABIL INVENTAR –4.135MP                

SUPR. CAROSABIL INVESTITIE   4.350MP     

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                  

VALOARE – 1.159.597,89LEI ;                                         

1999 1.434.204,45

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2118    PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

189525/30.12.2020

16 1.3.7.2 STR.TRANDAFIRULUI

NR INVENTAR : 12002263                                           

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  670M                  

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  870,56M            

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                     

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 4,75M                         

SUPR. CAROSABIL INVENTAR –3.350MP                

SUPR. CAROSABIL INVESTITIE   4.498MP     

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                  

VALOARE – 1.221.359,82LEI ;                                         

LUNGIME TROTUAR  INVENTAR - -                         

LUNGIME TROTUAR INVESTITIE  – 870,56M            

1999 1.417.705,99

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 4584   PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

189534/30.12.2020
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17 1.3.7.2 STR.IEZERULUI

NR INVENTAR : 12001562                                       

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  155M         

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  154M          

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 12M                   

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 6M         

SUPRAFATA CAROSABIL INVENTAR –1860MP        

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE   963MP     

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT                     

VALOARE – 321.072,81LEI ;                                          

LUNGIME TROTUAR INVENTAR --                              

LUNGIME TROTUAR INVESTITIE  – 154M               

LATIME TROTUAR INVENTAR- -                                  

LATIME TROTUAR INVESTITIE -1,50-2M X 2                

SUPRAFATA TROTUAR – 721,54MP             

IMBRACAMINTE TROTUAR - ASFALT                       

VALOARE –67.388,14LEI ;     

1999 388.460,96

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2118    PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

189513/28.12.2020

18 1.3.7.2 STR.PETRILA

NR INVENTAR : 12002326                                          

LUNGIME CAROSABIL INVENTAR  -  150M             

LUNGIME CAROSABIL INVESTITIE -  143,70M         

LATIME CAROSABIL INVENTAR - 5M                        

LATIME CAROSABIL INVESTITIE – 3,5 - 4,5M            

SUPRAFATA CAROSABIL INVENTAR –750MP       

SUPRAFATA CAROSABIL INVESTITIE -715MP   

IMBRACAMINTE CAROSABIL - ASFALT             

VALOARE – 233.232,32LEI ;                                           

LUNGIME TROTUAR INVENTAR--                                 

LUNGIME TROTUAR INVESTITIE  – 143,69M            

LATIME TROTUAR INVENTAR --                LATIME 

TROTUAR INVESTITIE -0,66-1,1M X 2                

SUPRAFATA TROTUAR – 345,22MP                     

IMBRACAMINTE TROTUAR - ASFALT                   

VALOARE – 26.574,04LEI ;     

1999 625.801,71

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 2118    PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

189518/29.12.2020
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19 1.6.2
CLADIRE CLINICA DE 

HEMATOLOGIE

NR INVENTAR : 12002326                                                

STR. FILANTROPIEI NR. 1 CONSTRUCTIE C5 CLINICA 

HEMATOLOGIE                                                                    

NR. CADASTRAL/NUMAR TOPOGRAFIC 207995         

NUMAR CARTE FUNCIARA 207995                      

SUPRAFATA CONSTRUITA  354MP                    

INVESTITITIE MANSARDARE EXTINDERE CU LIFT 

EXTERIOR REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE 

SUPRAFATA CONSTRUITA INVESTITIE Sc=23,15MP;  

SUPRAFATA DESFASURATA Sd=417,68MP;  

SUPRAFATA UTILA Su = 297,70MP;                        

SISTEM CONSTRUCTIV:                                       

FUNDATII BETON ARMAT , CADRE BETON ARMAT ,   

2009 3.509,938,10

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HCL 

NR.182/2009, ANEXA 3 , POZIŢIA 247      

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

31668/05.03.2020

20 1.7.1.2
ILUMINAT CENTRU 

RECUPERARE LUNCA

NR INVENTAR :  12014772                                   

CENTRUL DE RECUPERARE SPORTIVA LUNCA  

BULEVARDUL STIRBEI VODA NR. 106  INVESTITIE 

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA 

ELECTRICA   VALOARE INVENTAR =431.809,43 LEI    

VALOARE INVESTIŢIE =283.872,67 LEI 

2018 715.682,10

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HCL 

NR.531/2018, ANEXA 1 , POZIŢIA 11   

CONTRACT DE RACORDARE NR. 

3200034695/23.12.2016 ACT 

ADITIONAL NR.1 LA CONTRACT DE 

RACORDARE NR. 

21 1.8.15
FANTANA PURCARULUI 

(ELCA)

NR INVENTAR :  12014772                                             

STR. MATEI BASARAB NR. 11-13                              

INVESTITIE REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT 

APA DE TIP CISMELE (DE PERETE) PURCARULUI  

PROCES VERBAL RECEPTIE NR. 101737/01.07.2019  . 

VALOARE ASISTENTA TEHNICA- 3.014,66LEI         

1999 117.343,77

DOMENIU PUBLIC MUNICIPIUL 

CRAIOVA CONFORM HG. 141/2008, 

ANEXA 2 , POZIŢIA 333 PROCES 

VERBAL DE RECEPTIE LA 

TERMINAREA LUCRARILOR NR. 

101737/01.07.2019
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