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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 
31.05.2018. 

Având în vedere rapoartele nr.75171/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.77205/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  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, Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi Titlului 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 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 scot din inventar bunurile domeniului public 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 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.137/2008 și  
nr.282/2008. 

                Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 



\   

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.75171/09.05.2018 
 
 
 
 
                                                                                                          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR,                                                                                                      
                                               Mihail Genoiu 
 
 
 
    
                                                             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 martie 2018 – mai 2018 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. 
 
1) Prin adresa nr.63504/2018 Serviciul Registrul Agricol înaintează documentele privind 
recepţia a patru Motocositoare care se găsesc în custodia RAADPFL în valoare totală de 
7571,97 lei recepţionate conform proces- verbal  de recepţie nr.173743/2018. 
  Este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat cu acest 
bun identificat în anexa nr.1 la prezentul raport.  
 
  
2) Prin HCL nr.327/2017 a fost preluat din administrarea RAADPFL Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului ce aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, identificat la poz. 33 din anexa la HCL nr. 144/2012 cu 
denumirea „Locuinţă Bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, V. Roşie, 2 camere, str. 22 Decembrie 
1989, nr. 4”, precum şi vânzarea acestui apartament către Diamandi Mariana-Adriana.  În 
vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de instanţele de judecată prin  Sentinţa 
civilă nr. 15806/2015 pronunţată de Judecătoria Craiova- Secţia Civilă în dosarul nr. 
13541/215/2014 şi decizia civilă nr. 2571/2016 pronunţată de Tribunalul Dolj-Secţia I Civilă, 
în dosarul nr. 13541/215/2014 a fost încheiat contractual de vânnzare cumpărare 
autentificat cu nr.729/2018.  Astfel, este necesară scoaterea din inventarul domeniului 
privat a locuinţei  cu nr de inventar 11000575 descris anterior ,  care se regăseşte în 
anexa nr.3 la prezentul raport. 
 
3) Prin HCL nr.59/2017 a fost aprobată preluarea din administrarea RAADPFL 
Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, identificat la poz. 67 din anexa la HCL nr. 
144/2012 cu denumirea „Locuinţă Bloc 5, sc. 1, ap. 19, 2 camere – suprafaţa de 49,94mp, 
str. Constantin Argetoianu, nr. 10”, precum şi  vânzarea acestui imobil către Brezoi Valeriu. 
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 În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de instanţele de judecată prin  
sentinţa civilă nr. 6150/2015 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 
7341/215/2014 şi decizia civilă nr. 274/2016 pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 
7341/215/2014  a fost încheiat contractual de vânnzare cumpărare autentificat cu 
nr.1102/2018. Astfel, este necesară scoaterea din inventarul domeniului privat a 
locuinţei  cu nr de inventar 11000554 descris anterior ,  care se regăseşte în anexa nr.3 la 
prezentul raport. 
4) Din analiza bazei de date cu privire la bunurile aparţinând domeniului privat precum 
şi a HCL nr.137/201878 s-a constatat dubla înregistrare în inventar a unor bunuri astfel 
încât este necesară scoaterea din inventarul domeniului privat conform anexei nr.3 la 
prezentul raport, a bunurilor ce se regăsesc la poziţia 21 şi 22 din anexa nr. 1 a HCL 
nr.137/2018 .   
 
5) La această dată în inventarul domeniului privat figurează Teren str. Aleea General 
Magheru nr.17 în suprafaţă de 2389 mp având nr. de inventar 41000753. 
Prin adresa nr.187307/2018 Serviciul Registrul Agricol  transmite solicitarea de a modifica 
inventarul domeniului privat diminuându-l cu suprafaţa restituită în baza Lg.nr.10/2001 de 
1552mp, situată în Aleea General Magheru, conform Dispoziţiilor nr.4442/2013 şi 
4443/2013 şi Sentinţei civilă nr.378/2011 a Tribunalului Dolj. 
 Astfel, este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi 
valoare ale bunului din domeniul privat, cu nr de inventar 41000753, conform anexei 
nr.2 la prezentul raport 
   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 
nr. 213/1998 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 2 lit c şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, ale  OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 
din Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 
  - completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
  - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.2 
  - scoaterea din inventar a bunurilor prezentate în anexa nr.3. 
   
 
••••  Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare, a HCL nr. 137/2018 şi a HCL 282/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV                                         Sef serviciu,                    
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                           Anca Madlen Voicinovschi       
 
              
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
                



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   77205 /11.05.2018 
 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 75171/09.05.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind calificarea si duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe 

− OMFP nr. 2861/2009  

− Conform art. 555-557 Cod Civil 

− Conform art. 4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

 

 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova 
  

 

 
           Director Executiv,                     Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu          cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 



Nr. 

Crt.
Denumirea bunului nr.inventar Valoare Inv/lei.

1
LOCUINŢĂ  BLOC 10 VECHI, SC.1, AP.8,  
V.ROŞIE,  2 CAM, - SUP. 48,09 MP, STR. 
22 DECEMBRIE 1989, NR. 4 

11000575 6527

2
LOCUINŢĂ BLOC 5, SC.1, AP.19,  2 CAM, - 
SUP. 49,94 MP, STR. CONSTANTIN 
ARGETOIANU, NR. 10

11000554 98654,27

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA nr.3   La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Motocositoare Makita 4 pv recepţie 173743/2018 7571,97 lei RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1 Teren str. Al Gen Magheru nr.17- 837mp 837 70-1A-319/2010 41000753 422973

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat
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