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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 
26.07.2018. 

Având în vedere rapoartele nr.111258/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.112520/2018 
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 scot din inventar bunurile domeniului public prevăzute în anexele nr.2 și nr.3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) se trec din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, bunurile 

prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007 și nr.282/2008. 
               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.4. 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.111258/12.07.2018 

          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 mai 2018 – iulie 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri. 

 
        1)- În perioada mai 2018-iulie 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul modificării elementelor de identificare . 
 Au avut loc operaţiuni de inventariere conform prevederilor Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii             
şi au fost  inventariate prin identificarea terenurilor la faţa locului de către personal de 
specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Craiova nr. nr.285/2016.  
  Comisia permanentă de inventariere a identificat bunuri imobile (terenuri) cu alte 
suprafeţe decât cele care există în inventar, a stabilit noile valori de inventar ale acestora, 
conform procesului verbal de inventariere nr. 108544  /  2018  astfel este necesară 
modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare conform anexei nr.2 la 
prezentul raport, pentru terenul aferent spaţiului comercial din str. Dezrobirii- Complex 
Parângul a cărui suprafaţă se majorează la 1763mp. 

 
2 )- Prin adresa nr.95064/14.06.2018 Direcţia Economică a înaintat procesul-verbal de 

inventariere nr. 187845/2017 a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova. Inventarierea s-a efectuat conform prevederilor art. 7 alin.1 din Legea Contabilităţii 
nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Comisia centrală de inventariere a 
bunurilor  ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova pentru anul 2017 stabilită în 
baza dispoziţiei nr.2543/2017, în urma analizei proceselor verbale întocmite de subcomisii a 
întocmit centralizatorul privind inventarierea la nivelul Primăriei Municipiului Craiova în care 
sunt menţionate plusuri de inventar în valoare de 18 950 lei şi minusuri de inventar 
neimputabile(ieşiri) de 188487,45 lei. 

Plusul de inventar de 18950 lei reprezintă :  
 -TEREN STR. POTELU NR. 17 – 173MP (132 MP CURTE) în valoare de 17300lei în 
conformitate cu cele inscrise in anexa nr.1a intrări a subcomisiei de inventariere nr 7 şi 
astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, cu  acest 
bun identificat conform anexei nr.1 la prezentul raport.  
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- Plusuri de animale la gradina zoologică in valoare de 1650lei. Acestea au fost deja 
incluse in inventarul domeniului privat prin HCL nr.20/2018 urmare adresei nr.171040/2017 
prin care au fost communicate de către RAADPFL donaţiile de animale, schimburile de 
animale făcute cu alte gradini zoologice din tară, precum şi procese verbale de constatare a 
naşterilor şi astfel nu mai este necesară modificarea inventarului la data prezentului raport. 

 Minusul de inventar neimputabil(ieşiri) de 188487,45 lei reprezinta : 
Propunerile făcute de subcomisia de inventariere nr.7:  
  - În inventarul domeniului privat figurează LOCUINTA STR.UNIRII NR.114 cu 8 

camere în suprafată de 379.75MP.  Conform celor inscrise in lista de inventariere suprafata 
acestui bun se va modifica prin diminuare urmare a contractului de vanzare cumparare  
1076/27.03.2017.  Astfel, este necesară modificarea elementelor de identificare 
suprafaţă şi valoare ale bunului cu nr. de inventar 11000690 LOCUINTA STR. UNIRII 
NR. 80(fost 114), 4C+dep.- 182.52MP, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 
  -  În inventarul domeniului privat figureaza bunul cu LOCUINTA STR.UNIRII NR.83 
cu 8 camere în suprafată de 260.08MP. Conform celor inscrise in lista de inventariere 
suprafata acestui bun se va modifica prin diminuare cu 37.62mp respectiv 2C+dep  conform 
CVC 1079/25.04.2017. Valoarea bunului va fi modificată rezultând un minus de inventar de 
36.957,90 lei.  Astfel este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă 
şi valoare ale bunului LOCUINTA STR. UNIRII NR. 61(fost 83), 6C+dep.- 222.46MP, 
conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
-  Conform celor inscrise in lista de inventariere a subcomisiei de inventariere nr.7 

LOCUINTA din STR.REPUBLICII NR.104-48.69MP-2C (actual Carol I Nr. 116) a fost 
vândută conform contractului de vanzare-cumparare 1078/12.04.2017 şi de asemenea  
LOCUINTA din STR.UNIRII NR.113-85.81MP-2C (actual Unirii 93) a fost vândută conform 
contractului de vanzare-cumparare nr.1077/06.04.2017. Astfel, este necesară scoaterea 
din inventarul domeniului privat a bunurilor de mai sus,  care se regăsesc în anexa 
nr.3 la prezentul raport.  

 
 Propunerile făcute de subcomisia de inventariere nr.10:  
- Minusuri reprezentând animale la gradina zoologică in valoare de 101,78lei care au 

fost deja scăzute din inventarul domeniului privat prin HCL nr.20/2018 urmare adresei 
nr.171040/2017 prin care au fost communicate de către RAADPFL actele de necropsie ale 
acestora şi astfel nu mai este necesară modificarea inventarului la data prezentului raport. 
          

3) Prin adresa nr.103905/2018 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 
trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public a locuinţei cu numărul de inventar 
12000424- situată în Craiova str. Elena Farago bl. 130B sc.2 ap 11 care a devenit vacantă 
şi se doreşte repartizarea acesteia ca locuinţă socială. Astfel, este necesară  trecerea din 
inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a locuintei de mai sus care 
se regăseşte identificată în anexa nr.4 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: 
 
 



3 

 

•••• 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. 
  - trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul dom public a 
bunurilor prezentate în anexa nr.4 
 
••••     Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 

cu modificările şi completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
•   Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
 

••••  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. 
nr. 141/2008 . 
 
 

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



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.                  /      .07.2018  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Raportul nr. 111258/12.07.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Conform 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 

− OMFP nr.2861/2009  

− Conform art. 555-557 din Codul Civil 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

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

juridic, 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 
 

 1.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. 

  - trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a bunurilor 

prezentate în anexa nr.4 
 2.Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 3.Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea inventarului 

bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 

 4.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 

intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 

141/2008 . 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 



Nr. Crt. Denumirea bunului nr.inventar
Valoare 

Inv/lei.

1
LOCUINTA STR.REPUBLICII 

NR.104‑48.69MP

Ct de vanzare-

cumparare 

1078/12.04.2017

11000647 47.833,17

2
LOCUINTA STR.UNIRII 

NR.113‑85.81MP

Ct de vanzare-

cumparare 

1077/06.04.2017

11000692 84.299,25

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 Teren str.Potelu nr.17- 173mp (132mp curte) 173 proces verbal inventariere nr.187845/2017 17 300 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 Locuinţă str. Unirii nr.80 (fost114)- 4 cam 182,52mp 182,52
proces verbal inventariere 

nr.187845/2017 
11000690 208143,50

241-A-282/2008; 

83-1A-225/2010

2 Locuinţă str. Unirii nr.61 (fost 83)- 6 cam 222,46mp 222,46
proces verbal inventariere 

nr.187845/2017 
11000689 218544,80

252-A-282/2008; 

90-1A-225/2010
  

3
Teren spatiu com str. Dezrobirii-Complex Parangul-

1763mp
1763 hcl 29/2017 41000501 2544167,67

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in 

dom 
Valoare Inv/lei.

1 Locuinţă str. Elena Farago, bl.130B, sc.2,ap.11 11000424 75462,12

2

3

4

5

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.4 la HCL nr.







  



 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 1 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

IEŞIRI PARŢIALE/MODIFICARI DATE IDENTIFICARE 

Data  22.12. 2017 

Gestiunea: Locuinte aflate in 
administrarea RAADPFL – D.Priv 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

           

Semnătura            

  

 

 

72 

LOCUINTA STR.UNIRII NR.114,8C-379.75MP 
16.92mp respectiv 1C+dep au fost cumparati conf. CVC 

1076/27.03.2017 
Denumire actuala bun:  
LOCUINTA STR. UNIRII NR. 80(fost 114), 4C+dep.- 182.52MP 

11000690 Buc 1 182.52/ 
199.44 

 16.92/ 
199.44 

227438,85 227438,85 19.295,35 208.143,50

  

77 

LOCUINTA STR.UNIRII NR.83,8C-260.08MP 

37.62mp respectiv 2C+dep au fost cumparati conf. CVC 
1079/25.04.2017 
Denumire actuala bun:  
LOCUINTA STR. UNIRII NR. 61(fost 83), 6C+dep.- 222.46MP 

11000689 Buc 1 222.46/ 
260.08 

 37.62/ 
260.08 

255.502,70 255.502,70 36.957,90 218.544,80

  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 TOTAL        482.941,55     56.253,25 426.688,30   

            
 

Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 



 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 1a 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

INTRĂRI 
Data  22.12. 2017 

Gestiunea: Curti imobile cump. conf. 
L 112 D.Priv. 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

           

Semnătura            

  

 

 

1 
TEREN STR. POTELU NR. 17 – 173MP (132 MP CURTE) 

 Buc 0 1 1 0 17.300 17.300
  

 
 

      
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 TOTAL         17.300 17.300   
            
 

Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 



 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 2 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

IEŞIRI - INTEGRAL 

Data  22.12. 2017 

Gestiunea: Locuinte aflate in 
administrarea RAADPFL – D.Priv 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

           

Semnătura            

  

 

 

63 

LOCUINTA STR.REPUBLICII NR.104-48.69MP-2C 
(actual Carol I Nr. 116) 

Contract de vanzare-cumparare 1078/12.04.2017 

Directia de Paza si Servicii 

11000647 Buc 1 0  1 47.833,17 47.833,17 47.833,17 0

  

71 

LOCUINTA STR.UNIRII NR.113-85.81MP-2C 

(actual Unirii 93) 

Contract de vanzare-cumparare 1077/06.04.2017 

Directia de Paza si Servicii 

11000692 Buc 1 0  1 84.299,25 84.299,25 84.299,25 0

  

 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 TOTAL        132132.42  132132.42 0   

            
 

Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 



Subcomisia Nr. 7 - Public 

CENTRALIZATOR 
   

Mijloace fixe – Domeniul Privat 

 

Nr. 

crt 
Gestiune Valori ctb. Intrari Iesiri Val inv 

1 Spatii cu destinatie speciala 

D.Priv. 

21.552.256,91 - - 21.552.256,91 

2 Locuinte in blocuri adm 

RAADPFL 

7.508.895,15 
 

- - 7.508.895,15 
 

3 Locuinte aflate in adm 

RAADPFL D. Priv 

6.820.093,47 - 188.385,67 6.631.707,80 

4 Curti imobile cump. conf. L 

112 D.Priv. 

66.467.103,69 17.300,00 - 66.484.403,69 

5 Terenuri administrate de 

RAADPFL – D.Priv 

17.647.092,69 - - 17.647.092,69 

6 Sediu Cladiri Locuinte D Priv 144.284,61 - - 144.284,61 

7 Cabinete medicale D.Priv  6.247.296,88 - - 6.247.296,88 

8 Sediu Cladiri Locuinte 

Centrala termica D Priv 

34.070,00 - - 34.070,00 

 TOTAL 126.421.093,40 17.300,00 188.385,67 126.250.007,73 
 

Mijloace fixe – Domeniul Public 

 

Nr. 

crt 

Gestiune Valori ctb. Intrari Iesiri Val inv 

1 1 MAI-GÎRLESTI D.P. 13.942,98 - - 13.942,98 

2 Cernele D.P. 131.208,60 - - 131.208,60 

3 RAADPFL D.P.-locuinte, 
imobile 

34.958.007,41 - - 34.958.007,41 

4 Sediu-Domeniu 
Public-Locuinte D.P 

55.570.560,18 - - 55.570.560,18 

 TOTAL 90.673.719,17 - - 90.673.719,17 
 

Mijloace fixe – Domeniul Public – in afara bilanţului 

Nr. 

crt 

Gestiune Valori ctb. Intrari Iesiri Val inv 

1 LOCUINTE ANL IN ADM 

CLM-DOM. PUBLIC IN AFARA 

BILANŢULUI 

51.855.105,25 - 792.129,25 51.062.976,00 

 TOTAL 51.855.105,25 - - 51.062.976,00 
 

 

Obiecte inventar 

Nr. 

crt 

Gestiune Valori ctb. Intrari Iesiri Val inv 

1 Imobil Str. Riului – Tablou 3.938,90 - - 3.938,90 

 TOTAL 3.938,90 - - 3.938,90 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Subcomisia de inventariere nr. 7 a domeniului public 
Nr. _185351_/ 22.12.2017 
 
 
 

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE 
Incheiat azi 22.12.2017 

 
 Subcomisia de inventariere nr 7 a domeniului public al municipiului Craiova.  
stabilită prin dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.2544/08.12.2017: 
 

1. Georgescu Sorin             – preşedinte 

2. Petcu Remus Dănuţ    – membru 

3. Boicea Magda    – membru 

4. Georgescu Alina   – secretar  

        
a procedat la inventarierea mijloacelor fixe: Spatii cu destinatie speciala D.Priv., Locuinte 
in blocuri adm RAADPFL,  Locuinte aflate in adm RAADPFL D. Priv,  Curti imobile cump. 
conf. L 112 D.Priv.,  Terenuri administrate de RAADPFL – D.Priv, RAADPFL 
D.P.-locuinte, imobile  – aflate în administrarea RAADPFL; Sediu Cladiri Locuinte D 
Priv,  Cabinete medicale D.Priv,  Sediu Cladiri Locuinte Centrala termica D Priv, 1 
MAI-GÎRLESTI D.P., Cernele D.P.,  Sediu-Domeniu Public-Locuinte D.P, LOCUINTE 
ANL IN ADM CLM-DOM. PUBLIC IN AFARA BILANŢULUI – aflate in administrarea 
Consiliului Local şi obiecte de inventar: Imobil Str. Riului - Tablou, 
 Inventarierea s-a efectuat în perioada 08.12.2017-22.12.2017.  
 În conformitate cu Instrucţiunile privind inventarierea bunurilor aparţinând 
domeniului public  al municipiului Craiova pe anul 2017 care reprezinta Anexa nr. 3 la 
dispoziţia nr.2544/08.12.2017, în cadrul inventarierii pentru anul 2017 se va proceda la 
întocmirea listelor de inventariere în varianta 1. 

Astfel, subcomisia de inventariere nr. 7 a primit  de la  Direcţia Economico-
Financiară – Serviciul Financiar Contabilitate, listele de inventariere completate cu 
informaţiile de la literele d)-j) aşa cum este prevazut în Instrucţiunile pentru inventarierea 
bunurilor aparţinând domeniului  privat al municipiului Craiova pentru următoarele 
gestiuni mijloacele fixe:  

a) Domeniul Privat: 
  1. Administrare R.A.A.D.P.F.L. 
  - Spatii cu destinatie speciala D.Priv. 

- Locuinte in blocuri adm RAADPFL 
- Locuinte aflate in adm RAADPFL D. Priv 
- Curti imobile cump. conf. L 112 D.Priv. 
- Terenuri administrate de RAADPFL – D.Priv 
2) Administrare Consiliul Local 
- Sediu Cladiri Locuinte D Priv 
- Cabinete medicale D.Priv  
- Sediu Cladiri Locuinte Centrala termica D Priv 



 
b)Domneniul Public: 

  1. Administrare R.A.A.D.P.F.L. 
- RAADPFL D.P.-locuinte, imobile 
2. Administrare Consiliul Local 

  - 1 MAI-GÎRLESTI D.P. 
- Cernele D.P. 
- Sediu-Domeniu Public-Locuinte D.P 
 
c) Domneniul Public în afara bilanţului 
1. Administrare Consiliul Local 
- LOCUINTE ANL IN ADM CLM-DOM. PUBLIC IN AFARA BILANŢULUI 
 

şi obiecte de inventar: Imobil Str. Riului - Tablou. 
 
        Subcomisia de inventariere a domeniului public al municipiului Craiova nr. 7 a 
procedat în perioada 08.12.2017-22.12.2017,  la inventarierea mijloacelor fixe: Spatii cu 
destinatie speciala D.Priv., Locuinte in blocuri adm RAADPFL,  Locuinte aflate in adm 
RAADPFL D. Priv,  Curti imobile cump. conf. L 112 D.Priv.,  Terenuri administrate de 
RAADPFL – D.Priv, RAADPFL D.P.-locuinte, imobile  – aflate în administrarea 
RAADPFL; Sediu Cladiri Locuinte D Priv,  Cabinete medicale D.Priv,  Sediu Cladiri 
Locuinte Centrala termica D Priv, 1 MAI-GÎRLESTI D.P., Cernele D.P.,  Sediu-Domeniu 
Public-Locuinte D.P, LOCUINTE ANL IN ADM CLM-DOM. PUBLIC IN AFARA 
BILANŢULUI – aflate in administrarea Consiliului Local şi obiecte de inventar: 
Imobil Str. Riului - Tablou,  rezultatele inventarierii fiind evidenţiate în listele de 
inventariere şi în listele suplimentare întocmite în vederea scoaterii parţiale din  evidenţe a 
mijlocelor fixe/obiecte de inventar constatate în minus, modificarea unor elemente de 
identificare şi luării în evidenţă a mijloacelor fixe constatate în plus. Modificările efectuate 
au la bază  documentele prezentate în timpul inventarierii de către RAADPFL Craiova, 
respectiv titluri de proprietate, contacte de închiriere şi  contracte de vânzare-cumpărare, 
precum şi alte documente legale aflate în evidenţele autorităţii publice locale. 
   
 În urma inventarierii se propune: 

� scoaterea parţială din evidenţă şi modificarea elementelor de identificare pentru 
mijloacele fixe prevăzute în listele de inventar conform anexei 1 la prezentul proces 
verbal. 

� Introducerea in evidenţă a mijloacelor fixe prevăzute în listele de inventar conform 
anexei 1a la prezentul proces verbal; 

� scoaterea integrală din evidenţă a mijloacelor fixe prevăzute în listele de inventar 
conform anexei 2 la prezentul proces verbal; 

� scoaterea parţială din evidenţă şi modificarea elementelor de identificare pentru 
mijloacele fixe – în afara bilanţului, prevăzute în listele de inventar conform anexei 3 
la prezentul proces verbal; 

� modificarea/actualizarea elementelor de identificare pentru mijloacele fixe prevăzute 
în listele de inventar conform anexei 4 la prezentul proces verbal; 

� efectuarea unor observaţii-menţiuni pentru mijloacele fixe prevăzute în anexa 5 la 
prezentul proces verbal cu privire la vanzarea-cumpărarea cu plata în rate pe o 
perioadă de 5 ani, pentru monitorizarea finalizării contractului, în vederea scoaterii 
din evidenţă a bunurilor, după achitarea integrală a pretului vânzării. 



� dezmembrarea celor 19 bunuri – mijloace fixe din gestiunea “LOCUINTE ANL IN 
ADM CLM-DOM. PUBLIC IN AFARA BILANŢULUI” reprezentând blocurile de 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii în 440 de bunuri – unităţi locative 
individuale,  conform anexei 6 la prezentul proces verbal. Având în vedere că din 
anul 2017 s-au declanşat activităţile specifice privind vânzarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, iar în evidenţele contabile existente în cadrul instituţiei 
aceste bunuri sunt reflectate în mod agregat, pe grupuri de unităţi locative (respectiv 
blocuri de locuinţe compuse din 1, 5, 6 scări), pentru o desfăşurare a acestor activităţi 
în condiţii de maximă eficienţă, se impune evidenţierea acestor bunuri în mod 
individual, respectiv per unitate locativă. Acest lucru prezintă multiple avantaje în 
cadrul procesului de vânzare atât în simplificarea calculului sumelor reprezentând 
amortizarea la momentul vânzării – fiecare locuinţă având teoretic un anumit 
moment al vânzării ce diferă de celelalte locuinţe cu a căror valoare este în prezent 
agregată, cât şi pentru scoaterea din evidenţă a fiecărei locuinţei la momentul 
achitării integrale. 

� Dezmembrarea a 4 bunuri agregate – mijloace fixe din gestiunea Sediu – Domeniu 
Public – Locuinte D.P. şi RAADPFL D.P.-locuinte, imobile - reprezentând 
16, 12, 3 şi respectiv 7 locuinţe sociale, conform anexei 7 la prezentul proces 
verbal; 

� diminuarea valorii bunului imobil Bd. Oltenia Bl. T1, 88U.L., 12009521 de la 
88 Unitati Individuale la 77 Unitati individuale prin vanzare-cumparare cu 
plata integrala a pretului catre actualii chiriaşi a 11 locuinţe, potrivit Anexei nr. 
8.  

� Constituirea unei comisii cu membri având competenţe profesionale în domeniul 
măsurătorilor topo-cadastrale, care până la inventarierea de la finele anului 2018 să 
procedeze la întocmirea de schiţe pentru terenurile din gestiunile ce fac obiectul 
Subcomisiei Nr. 7 - aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, respectiv planuri 
de situaţie ce pot însoţi ca anexă documentaţiile de exploatare a acestor bunuri 
(contracte de închiriere, etc.).  Având în vedere mobilitatea personalului şi cea a 
membrilor comisiilor de inventariere, pentru fluidizarea în viitor a activităţilor de 
inventariere, recomandăm de asemenea completarea datelor de identificare ale 
bunurilor (în special terenuri) cu coordonate GPS ale principalelor puncte de acces  
(pentru terenurile amenajate) sau a unor puncte comune ale laturii terenurilor cu 
strada pentru care li s-au alocat numere factoriale (pentru terenurile neamenajate).  

 Inventarierea s-a desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, drept pentru care s-a 
încheiat, în două exemplare, prezentul proces verbal. 
 Anexăm listele de inventariere, centralizatorul şi documentele  justificative privind 
modificările propuse. 
 

SUBCOMISIA DE INVENTARIERE NR. 7 

1. Georgescu Sorin             – preşedinte 

2. Petcu Remus Dănuţ    – membru 

3. Boicea Magda    – membru 

4. Georgescu Alina   – secretar  



Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova 

Nr. 183207/20.12.2017 

 PROCES-VERBAL 

 

Subcomisia de inventariere nr. 10, stabilita în baza dispozitiei Primarului Municipiului Craiova nr. 

2544/2017 in urmatoarea componenta : 

1.Trasca Ion  - presedinte 

2.Băcanu Daniela  - membru 

3.Lungu Ionut  - membru 

4. Ciuciulete Ionel  -      secretar 

Am procedat la inventarierea mijloacelor fixe, obiecte de inventar la Parcul Nicolae Romanescu, 

Depozitul de lemne la Parcul Nicolae Romanescu, Gradina Zoo, Velodrom,  Cernele, Parcul Lunca 

Jiului, Parcul Romanescu, Casa Bibescu, 1 Mai, Gârlesti. 

Inventarierea s-a facut prin numarare, măsurare pe locuri de folosinta. 

În urma inventarierii efectuate  s-au constatat minusuri la gestiunea Gradina Zoo in valoare de 103,12 

lei conform anexei 2 si  plusuri de inventar la gestiunea Gradina Zoo in valoare de1650 lei conform 

anexei 1. 

Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal in vederea valorificarii şi depunerii spre 

centralizare catre Comisia Centrala. 

 

Comisia de inventariere 

1.Trasca Ion  - presedinte 

2.Băcanu Daniela  - membru 

3.Lungu Ionut  - membru 

4. Ciuciulete Ionel  -      secretar 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 2 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

IEŞIRI 

Data  22.12. 2017 

Gestiunea: Parcul Romanescu – Zoo 
DPriv 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

             

Semnătura              

  

 

 

1 Bufnita  21400517 Buc 1 0 - 1 
6.50 6.50  6.50 0.00 

  

2 Muflon 21400524 Buc 1 0 - 1 4.30 4.30  4.30 0.00   

3 Leu 11 21400070 Buc 1 0 - 1 0.66 0.66  0.66 0.00   
4 Leu 12 21400062 Buc 1 0 - 1 0.66 0.66  0.66 0.00   
5 Porc 21400533 Buc 1 0 - 1 10.00 10.00  10.00 0.00   
6 Rata mandarina 21400388 Buc 1 0 - 1 75.00 75.00  75.00 0.00   
7 Gaina de matase 21400452 Buc 1 0 - 1 6.00 6.00  6.00 0.00   
                
 TOTAL        103.12  103.12    

 
 
           Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 



 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 1 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

INTRĂRI 
Data  22.12. 2017 

Gestiunea: Parcul Romanescu – Zoo 
DPriv 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

             

Semnătura              

  

 

 

1 Leu   Buc 0 1 1  
100.00  100.00  100.00 

  

2 Chinchilla  Buc 0 2 2  75.00  150.00  150.00   
3 Barză  Buc 0 2 2  50.00  100.00  100.00   
4 Muflon  Buc 0 2 2  300.00  600.00  600.00   
5 Caprioara  Buc 0 2 2  150.00  300.00  300.00   
6 Lup  Buc 0 1 1  200.00  200.00  200.00   
7 Maimuta capucin  Buc 0 9 9  33.33  200.00  200.00   
 TOTAL         1650.00  1650.00   

 
 
           Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 
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