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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
            HOTĂRÂREA NR.165 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Craiova 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016. 

Având în vedere raportul nr.71613/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, art.7 din Legea 
Contabilităţii nr.82/1991, republicată, ale Ordinului Ministerului de Finante   nr.1753/2004 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
activ şi de pasiv, Ordonantei Guvernuluinr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi art.557, alin.2 din Codul Civil ; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, art.122 şi art.115 alin.1, 
lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

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

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  Art.2. La data intrării în vigoare a 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, modificată şi completată. 

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. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

 Viorica Manuela GODINEL           Ovidiu MISCHIANU 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1

Centrală de înştiinţare-alarmare cu comunicaţie prin 

circuit telefonic dedicat, internet/intranet(TCP/IP) 

telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHM

1
pv receptie 54236/2016, cod clasificare 3.3.6, dnf 

12 ani
52800 CLM

2 Autospecială Multifuncţională 1
pv receptie 37773/2016 cod clasificare 2.1.24.2, dnf 

6 ani
651480 salubritate

3
Teren str. Paşcani nr.28, aferent construcţie Cămin 3 -

715mp
715 300 300 CLM

4
Teren str. Principatele Unite nr.15-15A- 69,28 mp 

indiviziune
69,28 48 469 CLM

5
Teren str.Calea Severinului nr.20, aferent bl.402a- 

325mp
325 136 500 CLM

Presedinte de Sedintă,

VIORICA MANUELA GODINEL

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 165/2016







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1
Teren str. Madona Dudu nr.15 -30,74 in 

indiviziune
30,74 7-1-26/2015, 422/2015 41001122 25 092 CLM

2 Teren str. Câmpia Islaz nr.44B (fost44)-330mp 330 559-2A-522/2007, 91/2016 41000351 257724,87 436-A-282/2008   

3 Teren str. ID Sarbu nr.7A- 719mp 719 7-2A-223/2008 41000494 92265,74 CLM

4 Teren str. Al Macedonski nr.45-47(fost37)-523mp 523 645-2A-522/2007 41000120 403132 517-A-282/2008

        Preşedinte de şedinţă,

    VIORICA MANUELA GODINEL

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 165/2016

Modificarea  inventarului domeniului privat
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