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                                                                                 RAPORT 
 
 

În completarea   raportului înregistrat cu nr. 180767/17.10.2022 întocmit de Direcţia 
Patrimoniu prin care   s- a   propus spre aprobare în conformitate cu prevederile   art. 554 
şi art. 858 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, art. 286 alin.4, şi art. 287 lit.b din Ordonanţa de 
Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliului Local Municipal Craiova : 

  
 1. Declararea de uz şi interes public local a bunurilor identificate în anexa nr. 1 la 
prezentul raport. 
 2. Anularea poziţiei 336 – “Rampa Mofleni” din anexa nr. 4, lit.  e) “Sisteme de 
salubrizare şi gestionare a deşeurilor cu terenurile aferente, puncte de colectare şi 
depozitele de deseuri” a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr 147/1999 
modificată şi completată, bun identificat în anexa nr. 2 la prezentul raport. 
 3. Anularea poziţiei 15 - “Aleea III George Enescu”, identificată în anexa nr. 2, la 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 526/2009. 
 4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008. 
 

Ca urmare situaţiei existente în care se regăseste imobilul „Cimitir Bobonete” situat 
în Craiova la intersecţia străzilor Brestei, Poligonului şi Pelendava, respectiv garduri 
deteriorate, mizerie depusă haotic, darorată neexistenţei administrării acestuia Comisia 
specială de inventariere a domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, constituită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021, modificată prin  Dispoziţia 
Primarului Municipiului Craiova nr.8289/05.07.2022, s-a întrunit la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova din str. Târgului, nr. 26, a analizat propunerea înaintată de Direcția 
Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu referitoare la modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova prin anularea poziţiei “CIMITIR 
BOBONETE“. 

 În urma analizării documentelor  şi a propunerii inaintate a fost emis procesul verbal 
nr. 26/25.10.2022.   

“CIMITIRUL BOBONETE“ situat în Craiova , str Brestei nr. 379,  cimitir care până în 
2009 a aparţinut Parohiei Sf. Ioan situată în str. Brestei nr. 264, a fost inclus în inventarul 
domeniului public prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
526/26.11.2009 care a completat inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Craiova.  

Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/26.11.2009 
anexa nr.4, acest cimitir a fost dat în administrerea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, dar această acţiune nu a fost finalizată 
datorită faptului că nu a fost încheiat un proces verbal de predare primire  a cimitirului 
menţionat. 



 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
solicitat Mitropoliei Olteniei şi Parohiei Sf Ioan predarea arhivei cu documentele întocmite 
pentru concesionarea locurilor de veci din cimitir , precum şi evidenţa persoanelor 
inhumate dar conform răspunsului înaintat de parohie nu există documente privind 
concesionarea locurilor de veci din cimitir până în anul 2004,datorită acestui fapt se impune  
modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
prin anularea poziţiei ce figurează în evidenţele Direcţiei Patrimoniu cu nr. 12013074 cu 
denumirea “CIMITIR BOBONETE“, având o suprafaţă de 13966 mp, bun inventariat prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 526/2009, Anexa 1 şi administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova conform anexei nr. 4, poziţia 
1 precum  şi incetarea dreptului de uz şi interes public al municipiului Craiova asupra 
acestui bun . 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 şi art. 858 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, art. 286 alin.4, şi art. 287 lit.b din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova :  
 Suplimentarea propunerilor specificate în raportul nr. 180767/17.10.2022 cu 
următorul punct: 

Anularea poziţiei „Cimitir Bobonete” identificată în anexa nr. 1 şi anexa nr.4, la 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 526/2009. 
  
 
 

  

  
                 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,     
                                                                                                          Inspector Cosmin Popescu 
                                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind         
                                                                                            realitatea și legalitatea  în solidar  
                                                                                            cu întocmitorul înscrisului 
                                                                                            Data:  
                                                                                            Semnătura: 
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PROCES VERBAL NR.26/25.10.2022 
al Comisiei Speciale cu atribuții de întocmire și actualizare a 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova 

 
 

Urmare a ședinței Comisiei Speciale cu atribuții de întocmire și actualizare a inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, comisie constituită prin Dispoziția 
Primarului Municipiului Craiova nr. 639/01.02.2021 și modificată prin Dispozția nr. 8289/05.07.2022, 
ce a avut loc în data de 26.10.2022, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Târgului, nr.26, 
s-au hotărât următoarele: 
 

Ca urmare situaţiei existente în care se regăseste imobilul „Cimitir Bobonete” situat în 
Craiova la intersecţia străzilor Brestei, Poligonului şi Pelendava, respectiv garduri deteriorate, 
mizerie depusă haotic, darorată neexistenţei administrării acestuia. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/26.11.2009 s-a completat 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova cu cimitirul Bobonete 
situat în Craiova , str Brestei nr. 379,  cimitir care până la această dată a aparţinut Parohiei Sf. Ioan 
situată în str. Brestei nr. 264. 

Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/26.11.2009 anexa nr.4, 
acest cimitir a fost dat în administrerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, dar această acţiune nu a fost finalizată datorită faptului că nu a fost 
încheiat un proces verbal de predare primire  a cimitirului menţionat. 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a solicitat 
Mitropoliei Olteniei şi Parohiei Sf Ioan predarea arhivei cu documentele întocmite pentru 
concesionarea locurilor de veci din cimitir , precum şi evidenţa persoanelor inhumate dar conform 
răspunsului înaintat de parohie nu există documente privind concesionarea locurilor de veci din 
cimitir până în anul 2004,datorită acestui fapt se impune  modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova prin anularea poziţiei ce figurează în evidenţele 
Direcţiei Patrimoniu cu nr. 12013074 cu denumirea “CIMITIR BOBONETE“, având o suprafaţă de 
13966 mp, bun inventariat prin Hotararea Consiliului Local nr. 526/2009, Anexa 1 şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova conform anexei 
nr. 4, poziţia 1 precum  şi incetarea dreptului de uz şi interes public al municipiului Craiova asupra 
acestui bun . 
 
 
 

Președinte Comisie 
 

Filip Aurelia 
 
 

Membrii 
 

Miulescu Nicoleta 
 
 

Mischianu Ovidiu 
 
 

Bontea Mirel 
 
 

Militaru Daniela 
 
 

Opriș Silviu 
 
 

Gâlea Ionuț-Cristian 
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Direcția Patrimoniu 

Serviciul Patrimoniu 

Nr.187241/25.10.2022 
 

 
 

Referat 
Propuneri privind actualizarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova 
 

Urmare a verificărilor efectuate la nivelul Direcției Patrimoniu-Serviciul Patrimoniu, propunem 
Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, constituită 
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.639/01.02.2021,modificată prin  Dispoziţia 
Primarului Municipiului Craiova nr.8289/05.07.2022, documentele aferente propunerilor de mai jos și 
solicităm dispunerea în consecință. 
 
    

Ca urmare situaţiei existente în care se regăseste imobilul „Cimitir Bobonete” situat în 
Craiova la intersecţia străzilor Brestei, Poligonului şi Pelendava, respectiv garduri deteriorate, 
mizerie depusă haotic, darorată neexistenţei administrării acestuia. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/26.11.2009 s-a completat 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova cu cimitirul Bobonete 
situat în Craiova , str Brestei nr. 379,  cimitir care până la această dată a aparţinut Parohiei Sf. Ioan 
situată în str. Brestei nr. 264. 

Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/26.11.2009 anexa nr.4, 
acest cimitir a fost dat în administrerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, dar această acţiune nu a fost finalizată datorită faptului că nu a fost 
încheiat un proces verbal de predare primire  a cimitirului menţionat. 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a solicitat 
Mitropoliei Olteniei şi Parohiei Sf Ioan predarea arhivei cu documentele întocmite pentru 
concesionarea locurilor de veci din cimitir , precum şi evidenţa persoanelor inhumate dar conform 
răspunsului înaintat de parohie nu există documente privind concesionarea locurilor de veci din 
cimitir până în anul 2004,datorită acestui fapt se impune  modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova prin anularea poziţiei ce figurează în evidenţele 
Direcţiei Patrimoniu cu nr. 12013074 cu denumirea “CIMITIR BOBONETE“, având o suprafaţă de 
13966 mp, bun inventariat prin Hotararea Consiliului Local nr. 526/2009, Anexa 1 şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova conform anexei 
nr. 4, poziţia 1 precum  şi incetarea dreptului de uz şi interes public al municipiului Craiova asupra 
acestui bun . 
 

 

 

 
                         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, 
                                                                        CosminPopescu 

                                                                            Îmi asum responsabilitatea privind  realitatea               
                                                                            și legalitatea în solidar  cu întocmitorul   
                                                                            înscrisului 
                                                                            Data:  
                                                                           Semnătura: 
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Anexa la referatul Nr. 187241/25.10.2022 cu mențiunile și hotărârile luate în cadrul ședinței 
Comisiei Speciale 
 
 
În cadrul ședinței Comisiei Speciale ce a avut loc în data de ____________________ la sediul 
Primăriei Municipiului din Craiova din strada Târgului, nr.26, s-au hotărât următoarele: 
 
 
 
 

Președinte Comisie 
 

Filip Aurelia 
 
 

Membrii 
 

Miulescu Nicoleta 
 
 

Mischianu Ovidiu 
 
 

Bontea Mirel 
 
 

Militaru Daniela 
 
 

Opriş Silviu 
 
 

Gâlea Ionuț-Cristian 
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