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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

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

25.02.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.22042/2021, raportul nr.34336/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.34591/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe ;  

  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, modificată 
şi completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

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

prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

              Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

   
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.22042/03.02.2021 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind modificarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al             

Municipiului Craiova 
 
  
 
 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007, cu 
modificările ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.  Având în vedere că au avut loc modificări ale inventarului, şi 
conform prevederilor art.357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şi  ale HG 
nr. 395/2020, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
apartinând domeniului privat al  Municipiului Craiova 
 

. 
 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.34336/ 23.02.2021              
 
     
                                           

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea 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 conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrative,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 a Primarului Municipiului 
Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . Astfel conform celor menţionate în procesul –verbal nr.  29400/23.02.2021   
este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova după cum urmează: 

 
• În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează la această dată 

suprafaţa de 114,19 mp teren, situat în Craiova str. Nicolae Titulescu nr.56D, menţionată 
în HCL nr.245/2019 cu nr de inventar 41001195. Aceasta reprezintă suprafaţa de sub 
construcţie, aferentă locuinţei,  care a fost atribuită în folosinţă pe durata existenţei 
construcţiei/locuinţă cumpărată de către numiţii Îmbucătură Ioncică Constantin şi 
Îmbucătură Ioncică Elena astfel cum este menţionată în contractul de vănzare cumpărare 
nr.925/2007, in cotă de 100% teren. Prin  Decretul nr. 19/24.ian 1962 a fost expropriată şi 
trecută în proprietarea statului dându-se în administrarea comitetului executiv al Sfatului 
popular al oraşului Craiova suprafata de 7278mp 

În conformitate cu măsurătorile efectuate de către personal specializat şi 
transpuse în planul de amplasament şi delimitare, terenul situat în strada Nicolae Titulescu 
nr.56D, are o suprafaţă totală de 338mp şi cuprinde atât terenul aferent construcţiilor cât si 
suprafata care le excede şi reprezintă curtea. 
  Prin numeroasele solicitări scrise inregistrate la Primăria Municipiului Craiova sau la 
Prefectura Dolj, domnul Îmbucătură solicita introducerea în inventarul domeniului privat a 
intregii suprafete de teren şi darea in administrara RAADPFL a terenului curte, pentru a 
putea încheia cu Regia un nou contract de închiriere. Contractul de închiriere nr. 
1017/25.08.2014 pentru suprafata de teren curte în care dl Îmbucătura Constantin a avut 
calitatea de locatar a avut termen până la data de 27.06.2019. Prin  Decretul nr. 19/24.ian 
1962 a fost expropriat şi trecut în proprietarea statului dându-se în administrarea comitetului 
executive al Sfatului popular al oraşului Craiova suprafata de 7278mp. În consecinţă este 
necesară actualizarea inventarului domeniului privat respectiv modificarea suprafetei de 
teren situată în Craiova str. Nicolae Titulescu nr.56D, menţionată în HCL nr.245/2019,  prin 
majorare de la 114,19mp  la 338mp conform anexei nr.2 a prezentului raport.  

• În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează la această 
dată suprafaţa de 190 mp teren, situat în Craiova str. Frânarului nr.8 (fost14), identificată 
la poziţia 606 anexa 2A a HCL nr.522/2007. Această suprafaţă se află în administrarea 
RAADPFL  fiind închiriată dnei Firuţ Elena în temeiul Legii 112/1995 conform contractului 
nr.1198/2014, si reprezintă terenul care excede suprafata aferentă construcţiei. În temeiul 
Legii 112/1995 Firuţ Ovidiu si Firuţ Elena au achiziţionat locuinţa din imobilul situat  în 
Craiova str. Frânarului nr.14 (8 actual) în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 
85/1997 şi au atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, terenul aferent în sup de 



91,14mp. Conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului suprafata măsurată a 
imobilului situat la adresa mentionată este de 272 mp şi cuprinde atât suprafaţa de sub 
construcţii, cât şi suprafata ce excede construcţiilor reprezentând curtea. Prin adresa 
nr.71458/2020 dna Firuţ Elena solicita autorităţii locale acordul pentru întocmirea 
documentaţiei cadastrale, astfel că pentru reglementarea regimului juridic este necesară 
actualizarea inventarului domeniului privat respectiv modificarea suprafetei de teren situat în 
Craiova str. Frânarului nr.8 (fost14), prin majorare de la 190mp la 272 mp. conform 
anexei nr.2 a prezentului raport 

 
• Prin adresa nr.148118/2020 Lăcătuşu Petre proprietar al unei locuinţe situate 

în str. M Kogălniceanu nr.8 conform contractului de vanzare cumpărare nr. 525/1998, 
solicită acordul pentru înscrierea in cartea funciară a imobilului . La această dată în 
inventarul domeniului privat al municipiului Craiova nu figurează nicio suprafaţă de teren la 
adresa menţionată anterior. Analizând cele reţinute de Curtea de Apel Craiova în Dosarul 
nr.13232/2006 şi conform expertizei efectuate în cauză, suprafata de teren de sub 
construcţii si cea care constituie curtea interioară masoară 654,52mp iar suprafata totale de 
teren atribuită în folosinţă apartamentelor vandute este de 225,62mp. Prin decizia nr. 
228/2010 Curtea de apel Craiova a decis restituirea în natură apelanţilor reclamanţi 
suprafata de teren de 428,90mp situată pe str. Mihail Kogălniceanu nr.8, iar pentru 
suprafaţa totală de teren de 225,62mp atribuită în folosinţă apartamentelor vandute a decis 
că reclamantii au dreptul la măsuri reparatorii in echivalent. Datorită celor menţionate mai 
sus este necesară actualizarea inventarului domeniului privat prin completare cu terenul în 
suprafaţă de 225,62mp situat în Craiova str. M Kogălniceanu nr.8. conform anexei nr.1 a 
prezentului raport 
             Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este 
operatorul aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a  fost înfiinţată cu 
scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile municipiului Craiova. 
 Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor date în gestiune directă Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ de către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi având în vedere faptul că anumite utilaje şi autovehicule din parcul 
auto al unităţii nu mai îndeplinesc condiţiile de siguranţă în exploatare, a fost  necesară 
achiziţia  unei Autospecială cu platformă pentru lucru la înălţime unor utilaje noi, ţinând cont 
de volumul mare de lucrări pe care aceştia îl au cu lucrări specifice executate în domeniul 
întreţinerii, amenajării şi înfrumuseţării zonelor verzi. 
 Bunul a fost achiziţionat conform contractului nr.136611/2020 încheiat cu SC 
Eurobody Hydraulics SRL şi a fost încheiat procesul verbal de custodie nr. 29958/2021 

Prin adresa nr.33359/22.02.2021 Serviciul Investiţii  Achiziţii înaintează procesul 
verbal de receptie nr. 33306/22.02.2021 în care se menţionează faptul că produsul este 
corespunzător, cu propunerea ca acesta să fie dat în administrare RAADPFL Craiova . 

 Datorită celor menţionate mai sus este necesară actualizarea inventarului 
domeniului privat prin completare cu bunul Autospecială cu platform pentru lucru la înălţime 
în valoare de 303450 lei conform anexei nr.3 a prezentului raport. 

 
În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 

aprobare nr. 22042/2021,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 196 alin 1 lit. a)  
din OUG nr.57/2019, a prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în conformitate cu 
prevederile  Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil,    propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexa nr.1  la prezentul raport 



• Modificarea bunurilor apartinând  inventarului  domeniului privat  conform 
anexei nr.2 la prezentul raport 

• Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare  
 
 

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 
Crt.

cod de clasificare Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 
dobandiriişi/
sau al darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1
Destinatia terenului 

TDI; categorie 
folosinta CC

Teren str.M Kogălniceanu nr.8 225,62mp suprafata atribuită în 
folosinţă apartamentelor vandute 

2021 676860
Decizia nr.228/2010 a Curţii Apel 

Craiova in Dosarul 
nr.13232/54/2006

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti constructii

2 2.3.2.2.9.3 Autospecială cu platforma pentru 
lucru la înălţime 

Opel SS WOVVS0604LB207822, 
nacela Comet SF 13602 2021 303450 proces verbal receptie 

nr.33306/22.02.2021

Presedinte de sedintă,

Anexa   nr.1 la HCL nr.



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 
Crt.

cod de clasificare Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 
dobandiriişi/
sau al darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1
Destinatia terenului 

TDI; categorie 
folosinta CC

Teren str. Nicolae Titulescu nr.56D

 majorare suprafata de la 114,19mp  
la 338mp, din care teren aferent 

construcţiei 114,19mp,iar 223,81mp  
teren ce excede suprafata acestei 

construcţii

2019 279863 HCL 254/2019

2
Destinatia terenului 

TDI; categorie 
folosinta CC

Teren str.Frânarului nr.8(fost 14)
 majorare suprafata de la 190mp la 
272 mp din masuratori ( 281,14mp 
din acte)

2007 145618 poziţia 606 anexa 2A a HCL 
nr.522/2007

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti constructii

Anexa nr.2 la HCL nr.         



Presedinte de sedinta,
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