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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

PROIECT 
  

          HOTĂRÂREA NR.____ 
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 
28.01.2016. 

Având în vedere raportul nr.9095/2015 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 proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlul II, Capitolul I, art. 
557 alin.2 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.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.122, art.61 alin.2 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 nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 9095/22.01.2016 

 
       SE APROBĂ,                                                                               

                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
 
                                                             RAPORT 
 
 
 
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 perioada nov 2015 – dec 2015 s-au înregistrat modificări în evidenţa domeniului 
privat, în sensul intrarii unor bunuri pentru care nu este necesară inventarierea de către 
comisia permanentă de inventariere, după cum urmează: 

1) -Prin adresa nr. 203200/2015 Direcţia Elaborare şi implementare Proiecte a 
comunicat faptul că au fost achiziţionate mijloace fixe de natura domeniului privat în baza 
procesului verbal de recepţie nr.175133/23.11.2015. Comisia convocată la data de 
18.11.2015 a considerat indeplinite obligaţiile din contractul de furnizare a unor 
echipamente medicale în valoare de 71083.95 lei puse în funcţiune la Caminul pentru 
Persoane vârstnice. 

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 De asemenea este necesară darea în administrare catre RAADPFL a acestor bunuri 
din anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
            -Prin adresa nr. 29/2016 Direcţia Investiţii, Achiziţii, Licitaţii a comunicat 

faptul că a fost achiziţionat un mijloc fixe de natura domeniului privat în baza procesului 
verbal de recepţie nr.203062123/.2015. Comisia convocată la data de 23.12.2015 a admis 
recepţia unei Masini de spălat şi aspirat pardoseli în valoare de 7154 lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 De asemenea este necesară darea în administrare catre RAADPFL a acestor bunuri 
din anexa nr.2 la prezentul raport. 

                 - Conform contractului de furnizare nr.1408/2014  pentru ,,Achiziţie 
indicatoare rutiere,, şi conform celor menţionate în Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor cu nr..51279/2015 comisia de recepţie a considerat obiectivul 



\   

satisfăcător şi a admis recepţia celor 27 de indicatoare rutiere în valoare totală de 
517059.32 lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. De asemenea este necesară darea în administrare 
catre RAADPFL a acestor bunuri din anexa nr.2 la prezentul raport. 

                 - Conform contractului de furnizare nr.134408/2015  pentru ,,Achiziţie 
indicatoare rutiere,, şi conform celor menţionate în Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor cu nr..200815/2015 comisia de recepţie a considerat obiectivul 
satisfăcător şi a admis recepţia celor 128 de indicatoare rutiere în valoare totală de 
1733316.88 lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. De asemenea este necesară darea în administrare 
catre RAADPFL a acestor bunuri din anexa nr.2 la prezentul raport. 

                 - Conform contractului de furnizare nr.194598/2015  pentru ,,Achiziţie 
bariere automate de acces,, şi conform celor menţionate în Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor cu nr..205281/2015 comisia de recepţie a considerat obiectivul 
satisfăcător şi a admis recepţia celor 4 bariere în valoare totală de 20360.80 lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. De asemenea este necesară darea în administrare 
catre RAADPFL a acestor bunuri din anexa nr.2 la prezentul raport. 

            -Prin adresa nr. 5911/2016 Direcţia Investiţii, Achiziţii, Licitaţii a comunicat 
faptul că a fost achiziţionat un mijloc fixe de natura domeniului privat în baza procesului 
verbal de recepţie nr.204418/.2015. Comisia convocată la data de 28.12.2015 a admis 
recepţia unui ,,Sistem de alarmare la efracţie şi incendiu, supraveghere video şi control 
acces pentru patru locaţii de încasare- Directia Impozite şi taxe,, în valoare de 26 093,42 
lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

  
 
     3) Prin adresa nr.172788/2015 Directia Elaborare si Implementare Proiecte a 

transmis Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31069/2015 împreună cu 
situaţia bunurilor rezultate din implementarea proiectului ,, Reabilitare şi modernizare 
Cămin pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova ,, finanţat prin Programul 
Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1. 
Deoarece în cadrul acestor mijloace fixe există şi bunuri care au fost incadrate de către 
comisie în categoria bunurilor de natura domeniului privat este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 
privind privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, ale art. 36 alin 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
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locală, republicată şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 557 (2) din Codul Civil,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 

 - completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
 
• Darea în administrare a RAADPFL a bunurilor menţionate în anexa 2. 

•          Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a HCL nr.282/2008. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                  
               
 
                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 
 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului

Sup/
mp/b

uc

elemente de identificare, observaţii, stare de 
operativitate

Valoare 
Inv/lei.

Administrator

1 Aparat pentru terapie folosind curenţi de joasa frecventa 
AMT11 1 Proiect rebilitare si modernizare Camin pers. 

Varstnice-proces verbal  rec. 175133/23.11.2015 6038,02
Camin 

persoane 
vârstnice

2 Aparat pentru terapie cu ultrasunete-PHYSIOSON Expert 1 Proiect rebilitare si modernizare Camin pers. 
Varstnice-proces verbal  rec. 175133/23.11.2015 9057,03

Camin 
persoane 
vârstnice

3 Aparat pentru terapie cu unde scurte-PHYSIOTHERM S 1 Proiect rebilitare si modernizare Camin pers. 
Varstnice-proces verbal  rec. 175133/23.11.2015 30190,09

Camin 
persoane 
vârstnice

4 Aparat pentru terapie laser cu sondă punctiformă si sonda 
tip dus -LAS Expert 1 Proiect rebilitare si modernizare Camin pers. 

Varstnice-proces verbal  rec. 175133/23.11.2015 20309,7
Camin 

persoane 
vârstnice

5 Aparat parafină/împachetări calde-BT 20 1 Proiect rebilitare si modernizare Camin pers. 
Varstnice-proces verbal  rec. 175133/23.11.2015 5489,11

Camin 
persoane 
vârstnice

6 Masina de spalat si aspirat pardoseli 1 proces verbal  rec. 203062/23.12.2015 7254 RAADPFL

7 Bariere automate de acces 4
patru bariere amplasate la intersecţiile Plopşor-Olteţ, 

Plopşor- Kogalniceanu, Moşoiu- Cuza, Buzeşti- 
Kogălniceanu, cu zece telecomenzi

20360,8 RAADPFL

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 



8 indicatoare rutiere 27 proces verbal  rec. 51279/02.04.2015 517059,32 RAADPFL

9 indicatoare rutiere 128 proces verbal  rec. 200815/18.12.2015 1733316,88 RAADPFL

Presedinte de sedinta,



                                                                               BUNURI  in administrarea RAADPFL

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp/

buc
elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei.

1 Masina de spalat si aspirat pardoseli 1 proces verbal  rec. 203062/23.12.2015 7254 RAADPFL

2 Bariere automate de acces 4
patru bariere amplasate la intersecţiile Plopşor-

Olteţ, Plopşor- Kogalniceanu, Moşoiu- Cuza, 
Buzeşti- Kogălniceanu, cu zece telecomenzi

20360,8 RAADPFL

3 indicatoare rutiere 27 proces verbal  rec. 51279/02.04.2015 517059,32 RAADPFL

4 indicatoare rutiere 128 proces verbal  rec. 200815/18.12.2015 1733316,88 RAADPFL

Anexa nr. 2 LA HOTARAREA NR. 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
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