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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
            
 
            HOTĂRÂREA NR.223 
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 
15.12.2016. 

Având în vedere raportul nr.193376/2016 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.4 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, OMFP nr.2861/2009 şi 
Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 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, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa 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, 
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      Marin Traian RADU        Ovidiu MISCHIANU 
 

  
  

  
 

 

 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
cod clasificare

1 Modul pentru listare deblocări de cont sume poprite 1 pv receptie 169145/2016 3840 3.2.4.

2 Modul executare silită chirii şi concesiuni 1 pv receptie 169143/2016 14280 3.2.4.

3 Autodesk autocad LT 2017 1an 2 pv receptie 178556/2016 3492,77 3.2.4.

4 Microsoft WIN 10 PRO OLP NL 64BIT 41 pv receptie 178556/2016 36169,38 3.2.4.

5 Microsoft OFFICE STANDAR 2016 OLP 20 pv receptie 178556/2016 26533,2 3.2.4.

Presedinte de Sedintă,

MARIN TRAIAN RADU

Anexa la HOTARAREA  nr. 223/2016
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