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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 
31.03.2016. 

Având în vedere raportul nr.57803/2016 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 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 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; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 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  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.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,             PT. SECRETAR, 
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 Lia - Olguţa VASILESCU               Ovidiu MISCHIANU 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 57803/25.03.2016 

 
   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: 

      - Teren aferent  construcţie complex comercial  BIG  "DACIA" Valea Roşie  – str. 
Caracal , nr. 79,  suprafaţa   2847mp şi valoarea de inventar 1195740 lei   

        - Teren str. Eroilor nr. 16 în suprafaţă de 252mp şi valoarea de inventar de 
176400lei 

         - Teren str. Fraţii Goleşti nr. 58 ( fost Reforma Agrară nr. 56) în suprafaţă de 
376mp şi valoarea de inventar de 263200lei 

        - Teren str. Principatele Unite nr. 15 şi 15A  în suparafaţă de 78,60mp în 
indiviziune,  cu valoarea de inventar de 55020lei  

        - Teren str Buzeşti nr.12( fost nr. 16)  nr. de inv. 41000358 , în suprafaţă de 20mp  
şi valoarea de  15619,49lei  , se modifică prin majorare cu 860mp , la suprafaţa de 880mp, 
la valoarea de inventar de 687257,56lei  

        - Teren str. Horia nr. 16 ( fost nr.2) nr.de  inv. 41000764,   în suprafaţă de 
40,87mp şi valoarea  15619,49lei , se modifică prin majorare cu 177,36mp , la suprafaţa de  
218,23mp, la valoarea de inventar de 170434,22lei  

    Astfel este necesară completarea şi modificarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat al municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei 
nr.1  şi anexa nr.2  la prezentul raport. 

  -Prin adresa nr. 45166/2016 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.43096/2016. Comisia convocată la data de 09.03.2016 a admis recepţia unui 
Buldoexacavator pe roţi în valoare de 417600 lei   
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 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

La data recepţionării a fost întocmit şi procesul verbal de custodie nr.43098/2016 între 
Primăria Municipiului Craiova şi RAADPFL în vederea folosirii şi administrării acesrui 
bun. 

 De asemenea este necesară darea în administrare catre RAADPFL a acestor bunuri 
din anexa nr.3 la prezentul raport. 

       - Compania de Apă Oltenia ne comunică prin adresa nr.34548/2016 că s-a efectuat 
casarea unor mijloace fixe din Staţia de apă Işalnita, de către comisia de casare care şi-a 
desfăşurat activitatea în perioada 14.02.2014 – 19.02.2016 şi ne transmite procesul verbal 
de casare întocmit cu această ocazie. 

 Astfel este necesară modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat prin 
anularea poziţiilor conform anexei nr.4  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 
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 la prezentul raport 
- modificare a elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa 

nr. 2 
- anularea bunurilor conform anexei nr.3. 

 
•          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, 
                                                                                      Insp Cosmin Popescu 

 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Sup/mp

/buc
elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate N,E,S,V
Valoare 
Inv/lei.

Administrator

1 Buldoexcavator Cat 434F2- seria HWR00187 1 417 600 RAADPFL

2 TEREN AFERENT CONSTRUCTIE COMPLEX COMERCIAL  BIG  
"DACIA"  – STR. CARACAL, NR. 79 ,  SUPRAFATA  2847MP

N-DOM PUBLIC,    E-DOM PUBLIC,   S-DOM PUBLIC,        V-DOM 
PUBLIC 1195740 CLM

7 Teren str. Eroilor,nr.16 suprafata de 252 mp 252 N-propr.priv                           E-str.Eroilor                              S-propr.priv                        
V-propr.priv 176400 RAADPFL

8 Teren str.Fratii Golesti,nr.58 (fost Reforma Agrara nr.56) suprafata de 376 mp 376 N-PROP PRIV,    E-PROP PRIV,   S-PROP PRIV        V- STR. FRATII 
GOLESTI 263200 RAADPFL

9 Teren str.Principatele Unite nr.15 si 15 A suprafata 78,60 mp in indiviziune 78,60 N-PROP PRIV,    E-STR. PRINCIPATELE UNITE,   S-PROP PRIV        
V- PROP PRIV 55020 RAADPFL

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 





MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE
ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR. 

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Nr.inv.  mp/buc

VALOARE 
INV VECHE 

LEI

Valoare Inv. 
NOUA Lei

Administrat
or/concesio

nar

1

Teren str.Fratii Buzesti,nr.12(fost 16) suprafata 20 
mp,modificare prin majorare de la 860 mp la 880 mp 41000358 880 15619,49 687257,56 RAADPFL

2
Teren str. Horia, nr.16( fost 2) in suprafata de 40,87 mp 
modificare prin majorare de la 177,36 mp la 218,23 mp 41000764 218,23 31918,83 170434,22 CLM

Presedinte de sedinta,



Nr. 
Crt. Denumirea bunului poziţia din inventar, anexa, 

HCL Nr inv. Valoare Inv/lei. poziţia, anexa, HCL 
administrare

1 Cămin distribuţie decantoare Işalnita II HCL 608/2013 11001230 106 901,86

2 Instalaţii mecanice .Clădire cheson - Staţie 
pompare nămol ape reziduale Işalniţa HCL 608/2013 21200831 11780

3 Instalaţii mecanice .Staţie filtrare pompare 
tronson II Işalniţa HCL 608/2013 21200832 57038,53

Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.3 la Hotărârea nr.

Poziţiile anulate din inventarul domeniului privat



  



Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus plus minus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Teren str.Fratii Buzesti,nr.12(fost 16) 
suprafata 20 mp,modificare prin majorare 
de la 860 mp la 880 mp

N-imobil str.Mitropolit 
Firmilian,nr.3                          
E-str.Fratii Buzesti                         
S-imobil str.Fratii 
Buzesti,nr.18i                         
V-imobil str.Fratii Buzesti 

41000358 MP 880 860 20

687257,56

2
Teren str. Horia, nr.16( fost 2) in suprafata 
de 40,87 mp modificare prin majorare de la 
177,36 mp la 218,23 mp

N-alee acces                           
E-teren PMC                        
S-teren PMC                        
V-domeniul public

41000764 MP 218,23 177,36 40,87

170434,22

3 Teren str. Eroilor,nr.16 suprafata de 252 
mp

N-propr.priv                           
E-str.Eroilor                             
S-propr.priv                        
V-propr.priv

MP 252 252

176400

4 Teren str.Fratii Golesti,nr.58 (fost Reforma 
Agrara nr.56) suprafata de 376 mp

MP 376 376

263200

5 Teren str.Principatele Unite nr.15 si 15 A 
suprafata 78,60 mp in indiviziune

MP 78,6 78,6

55020

6

TEREN AFERENT CONSTRUCTIE 
COMPLEX COMERCIAL  BIG  "DACIA"  
– STR. CARACAL, NR. 79 ,  
SUPRAFATA  2847MP

N- DOM PUBLIC                            
E- DOM PUBLIC                             
S-  DOM PUBLIC                           
V- DOM PUBLIC    

MP 2847 1195740

Dan Daşoveanu Dragoş Dobre Ionuţ Gâlea Dumitru 
Iliescu

Stelian 
Marta Pătru Iulian Ctin 

Virfenescu
Ileana 

Stefanescu

Ghiţă 
Raluca 
Sorina

Maria 
Luiza 
Diţoiu

pret unitar

VALOARE CONTABILA
valoare de 
inventar

Stocuri Diferente
valoarea

diferente

Unitatea PM Craiova LISTA DE INVENTARIERE     INTRĂRI/MODIFICĂRIBUNURI                                                                                                                                                       
D

GESTIUNEA - Domeniul Privat
Magazia LOC DE DEPOZITARE –R.A.A.D.P.L/ consiliul local

Nr. 
Crt.

Codul sau nr 
de inventar UM

CANTITATI



Denumirea Date de identificare Faptice Scriptice Plus Minus plus minus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pret unitar

VALOARE CONTABILA
valoare de 
inventar

Stocuri Diferente
valoarea

diferente

Unitatea PM Craiova LISTA DE INVENTARIERE     INTRĂRI/MODIFICĂRIBUNURI                                                                                                                                                       
D

GESTIUNEA - Domeniul Privat
Magazia LOC DE DEPOZITARE –R.A.A.D.P.L/ consiliul local

Nr. 
Crt.

Codul sau nr 
de inventar UM

CANTITATI



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.56429/24.03.2016                        
                                                                                                                       Se aprobă 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                          Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
                                                                                                                        Avizat 
                                                                                                               Director executiv 
                                                                                                    DirecţiaEconomico-Financiară 
                                                                                                                 Nicolae Pascu 
 
 
                                                                                                                       Avizat 
                                                                                                           Pt. Director executiv 
                                                                                           Direcţia Juridică, Asistenta de Specialitate            
                                                                                                                            si Contencios Administrativ 
                                                                                                                    Nelu Pârvu 

 
 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat astazi 24.03.2015 

 
 
 
Subsemnatii: Dan Daşoveanu – Preşedinte,  Dragoş Dobre - membru ,  Ionuţ Gâlea– membru,  

Dumitru Iliescu – membru, Stelian Marta – membru, Pătru Iulian  – membru, Constantin Vîrfenescu – 
membru, Ileana Stefanescu – membru, Ghiţă Raluca Sorina – membru şi Maria Luiza Diţoiu – secretar, 
în calitate de membrii ai comisiei de inventariere permanentă numită prin Dispoziţia Primarului 
municipiului Craiova nr.3097/2015, am procedat la identificarea şi inventarierea bunurilor în perioada  
Februarie - Martie , care prin natura, uzul sau interesul bunurilor, aparţin domeniului  privat al 
municipiului Craiova. 

Terenurile au fost inventariate având în vedere  schiţe cu dimensiuni şi vecinătăţi întocmite de 
persoane autorizate pentru întocmirea documentaţiei cadastrale, precum şi inscrisuri anexate listelor de 
inventariere. Inventarul cu bunurile identificate ca aparţinând domeniul privat / public al municipiului 
Craiova este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului Craiova . 

Se  introduce şi se modifică domeniul privat al municipiului Craiova, următoarele  
bunuri: 
      - Teren aferent  construcţie complex comercial  BIG  "DACIA" Valea Roşie  – str. Caracal , nr. 79,  
suprafaţa   2847mp şi valoarea de inventar 1195740 lei;  
         - Teren str Buzeşti nr.12( fost nr. 16)  nr. de inv. 41000358 , în suprafaţă de 20mp  şi valoarea de  
15619,49lei  , se modifică prin majorare cu 860mp , la suprafaţa de 880mp, la valoarea de inventar de 
687257,56lei;  
        - Teren str. Horia nr. 16 ( fost nr.2) nr.de  inv. 41000764,   în suprafaţă de 40,87mp şi valoarea  
15619,49lei , se modifică prin majorare cu 177,36mp , la suprafaţa de  218,23mp, la valoarea de 
inventar de 170434,22lei; 
        - Teren str. Eroilor nr. 16 în suprafaţă de 252mp şi valoarea de inventar de 176400lei. 
         - Teren str. Fraţii Goleşti nr. 58 ( fost Reforma Agrară nr. 56) în suprafaţă de 376mp şi valoarea de 
inventar de 263200lei. 
        - Teren str. Principatele Unite nr. 15 şi 15A  în suparafaţă de 78,60mp în indiviziune,  cu valoarea 
de inventar de 55020lei. 
 
Valorile de inventar  ale acestor bunuri au fost stabilite de către membrul comisiei de inventariere, dna 
Ileana Ştefanescu ce are competenţe în expertizarea bunurilor imobile. 

Temeiul juridic al bunurilor introduse în inventar îl constituie Ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,  art. 36 alin. 1 din Legea fondului 
funciar  nr. 18/1998  republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi Codul Civil. 
 La prezentul Proces verbal, anexăm listele de inventariere. 



  Prezentul proces verbal a fost incheiat în două exemplare. 
         Comisia de inventariere, prin aplicarea semnăturilor certifică veridicitatea conţinutului listelor de 
inventariere: 
           -  Dan Daşoveanu -Preşedinte          _________________ 
           -  Dragoş Dobre  – membru             _________________ 
           -  Ionuţ Gâlea – membru                  _________________ 
           -  Dumitru Iliescu – membru            _________________ 
           - Constantin Vîrfenescu - membru _________________ 
           -  Stelian Marta- membru                 _________________ 
           -  Pătru Iulian – membru                  _________________ 
           -  Ileana Stefanescu – membru         _________________ 
           -  Giţă Raluca Sorina – membru       _________________ 
           -  Maria Luiza Diţoiu - secretar        __________________ 
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