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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 
25.10.2018. 

Având în vedere expunerea de motive nr.163911/2018, rapoartele nr.166655/2018 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.167623/2018 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, Titlului II-
Proprietatea privată,  art.1138, art. 555-557 din Codul Civil și art.41 din Legea nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată; 

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) completarea cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) scoaterea din inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și nr.282/2008. 

                 
 
 
               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 163911 /10.10.2018 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 

privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 
 
 
 
 
 

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 septembrie 2018-octombrie 2018 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. 
Acestea urmeaza sa fie analizate de comisia permanenta de inventariere a domeniului 
public sau privat. 

 De asemenea, este necesar a fi inventariate mijloacele fixe si obiectele de inventar 
ce se afla in dotarea Salii Polivalente comunicate de catre CNI prin adresa 53705/2018, si 
cota indiviza din apartamentului 6 sc1 bl A3 din aleea C Brancusi mentionata in certificatul 
de vacanta succesorala nr.35/2018. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                               
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                                                  
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.166655/15.10.2018 

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

1.  Prin adresa nr. 53705/2018 Direcţia Economico Financiară  ne comunică adresa 
prin care Compania Naţională de Investiţii înaintează documentele cuprinzând valoarea 
nominală a dotărilor cuprinse în contractele nr. 418/420/453/2012, bunuri care nu fuseseră 
evidenţiate individual în procesele verbale de recepţie a Sălii Polivalente 
nr.6066/8067/2012.   Dotările cuprinse in contractele mai sus menţionate, cuprind atât 
bunuri de natura mijloacelor fixe cât si de natura obiectelor de inventar care se găsesc la 
Sala Polivalentă insă sunt neevidenţiate scriptic in contabilitate şi in inventarul domeniului 
privat, fapt constatat cu ocazia inventarierii anuale . Astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
  2. Ca urmare a dezbaterii succesiunii defunctei Popescu Eleonora şi în conformitate 

cu Certificatul de vacanţă succesorală nr. 35/2018 cota indiviză de 3/8 din apartamentul ce 
a făcut obiectul acestui certificat, situat în Craiova Aleea Constantin Brâncuşi bl.A3 sc.1 ap6  
trebuie să intre in patrimoniul privat al municipiului Craiova conform art.1138 din Codul Civil. 
Prin adresa nr.134701/2018 Directia Impozite si Taxe transmite valoarea impozabilă 
actualizată a acestui imobil ca fiind 347.363,20 lei. Astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, conform anexei nr.2 la prezentul raport cu 
bunul reprezentând Locuinţă Aleea Constantin Brâncuşi bl.A3 sc.1 ap6(cotă indiviză 3/8) în 
valoare de 92 761,20 lei. 
 

3.  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. 
            Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa 
locului de către personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită 
prin Dispoziţia nr.3164/2018 a Primarului Municipiului Craiova, care a identificat suprafeţe 
noi de terenuri  şi a stabilit valorile de inventar ale acestora,  conform procesului verbal de 
inventariere nr. 161882/2018.  Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.2 la prezentul raport 
după cum urmează: 
 
-  Prin adresa nr.151922/25.09.2018 Biroul Cadastru solicită introducerea în domeniul privat 
al municipiului Craiova a terenului situat în str.Romain Rolland nr.8 (fost nr.6A) în suprafaţă 
de 253 mp în conformitate cu planul de amplasament şi delimitare anexat adresei. 
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Efectuarea măsurătorilor a fost efectuată în perioada 20.09-21.09.2018 şi introducerea în 
inventarul domeniului privat al acestui imobil este oportună datorită intenţiei autorităţii locale 
de a reabilita construcţia existentă pe acest teren. 
 - Comisia de inventariere propune modificarea inventarului domeniului privat prin 
introducerea suprafeţei de 341 mp din acte si 492 mp din măsuratori în indiviziune(cota de 
¾ municipiul Craiova şi cota de 1/4 Panaitescu Horia Martin şi – Ionescu Florenţa Doina).  
Teren str.Matei Basarab nr.6 fost nr.8. 
 

4. De asemenea  personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere, a 
identificat bunuri imobile (terenuri) cu alte suprafeţe decât cele care deja există în inventar 
astfel este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare ale 
bunurilor din domeniul privat, conform anexei nr.3 la prezentul raport, după cum 
urmează : 
- Prin adresa nr.10839/2018, se solicită acordul pentru întocmirea documentaţiei 

cadastrale pe numele proprietarului municipiul Craiova pentru imobilul situat în Craiova, 
str.Bucovăţ nr.7 A. În urma întocmirii documentaţiei cadastrale de către expert, se constată 
o diferenţă de suprafaţă de teren astfel că se propune majorerea suprafetei terenului de la 
52mp(in inventar conform HCL 522/2007,Anexa 2A,poz 544)  la 611 mp (din măsuratori). 

 
- La această dată figurează în inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 

conform HCL 183/2009, Anexa nr.2,poz.30 suprafaţa de 807,34 mp Teren aferent portic 
Calea Bucuresti,bl.29A-bl.29 B. În urma măsurătorilor efectuate a rezultat suprafata de 
1072 mp, drept pentru care comisia propune modificarea inventarului domeniului privat prin 
majorarea suprafeţei de la 807,34 mp la suprafata de 1072 mp. 
 
- Conform procesului verbal de inventariere nr. 161882/2018 este necesară scoaterea 

din inventarul domeniului privat a bunului care se regăseşte în anexa nr.4  la prezentul 
raport, identificat la poz.2 din Anexa 1 la H.C.L 205/2017. Comisia a constatat că Terenul 
din b.dul Dacia nr.60 aferent Restaurant Olimp în suprafată de 504 mp pe care îl avem în 
inventar, este inclusă in suprafaţa totală de 1555,21 mp pentru care există act de 
proprietate-certificat atestare drept de proprietate nr.76/26.04.2006  în favoarea SC Coreal 
SA. 

 
  În conformitate cu expunerea de motive  nr. 163918/ 10.10.2018 care a considerat 

necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre,  supunem spre analiza Consiliului 
Local al Municipiului Craiova modificarea inventarului domeniului privat prezentată in anexa 
nr. 1 anexa nr.2 si anexa nr.3 la prezentul raport. 
 Faţă de cele prezentate, potrivit prevederilor 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 , ale art.1138, art. 555-557 din Codul 
Civil, ale art. 41 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 cu modificările 
ulterioare 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 şi in anexa nr.2 
  - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.3 
 
  -  scoaterea din inventar a bunurilor prezentate în anexa nr.4. 
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•••• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare,  si a HCL nr.282/2008 privind darea in 
administrarea RAADPFL a bunurilor apartinând domeniului privat, cu modificările si 
completările ulterioare. 

  
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                      
          Cristian Ionuţ Gâlea                            
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 



Anexa nr.1 la HCL nr.

INTRARI IN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT

 BUNURI AFLATE ÎN DOTAREA SĂLII POLIVALENTE

NR.C

RT.
DENUMIRE U.M.CANTIT.

P.U. CU 

TVA 24%

VALOARE CU 

TVA 
cod clasificare

1. DOTARI CF. CTR. 420/29.03.2012 0

1 SAUNĂ USCATĂ BUC 2 36012,685 72025,37 3.1.1.-9ani

2
SPA RECUPERARE BAZIN INST. HIDROMASAJ,     CADRU TIP 

JACUZZI, 8 LOCURI CU TOATE INST. ȘI DOTĂRILE AFERENTE
BUC

2
100244,74 200489,47 2.1.25.1- 8ani

3
PLATFORMA 150/110CM MOBILĂ PE VERTICALĂ  ÎNTRE 

COTELE -0,50/+2,80; PT PERS CU HAND. LOCOMOTOR, INCL 

TOATE ACESORIILE NECESARE BUC

1
77266,03 77266,03 2.3.6.5.-8ani

4

PLATFORMA 150/110CM MOBILĂ, DEPLASARE PE PLAN 

INCLINAT,  INTRE COTELE -1,05/+3,95; SCARĂ PT PERS CU 

HAND. LOCOMOTOR, INTRE COTELE -1,05/+3,95, INCL 

TOATE ACCESORIILE NECESAE BUC

2

67066,91 134133,82 2.3.6.5.-8ani

TOTAL 483914,69

DOTARI SALA DE FORȚĂ CF. CTR. 418/27.03.2012

1 STATIE BICEPS BUC 1 52506,18 52506,18 2.1.25.1-8ani

2 STATIE TRICEPS BUC 1 52506,18 52506,18 2.1.25.1-8ani

3 APARAT PULL OVER BUC 1 11141,26 11141,26 2.1.25.1-8ani

4 APARAT PENTRU TRUNCHI BUC 1 9842,86 9842,86 2.1.25.1-8ani

5 APARAT PENTRU COAPSE BUC 1 9770,73 9770,73 2.1.25.1-8ani

6 APARAT PENTRU PICIOARE BUC 1 84808,58 84808,58 2.1.25.1-8ani

7 APARAT PENTRU GAMBE BUC 1 10852,72 10852,72 2.1.25.1-8ani

8 APARAT  ÎMPINS BUC 1 4754,21 4754,21 2.1.25.1-8ani

9 PRESĂ PICIOARE BUC 1 13521,63 13521,63 2.1.25.1-8ani

10 APARAT GENUFLEXIUNI BUC 1 6773,93 6773,93 2.1.25.1-8ani

11 HELICOMETRU BUC 1 7239,52 7239,52 2.1.25.1-8ani

12 APARAT MULTIPRES BUC 1 9410,06 9410,06 2.1.25.1-8ani

13 BANCĂ PT ÎMPINS ÎNCLINAT BUC 1 6905,09 6905,09 2.1.25.1-8ani

14 PLATFORMĂ RIDICAT HALTERE BUC 1 2491,87 2491,87 obiect inventar

15 BARĂ EXERCIȚII BUC 1 262,30 262,30 obiect inventar

16 SUPORT DISCURI MARI BUC 1 1573,81 1573,81 obiect inventar

17 SUPORT DISCURI MICI BUC 2 1475,45 2950,90 obiect inventar

18 BANCĂ ANTRENAMENT BUC 4 708,21 2832,84 obiect inventar

19 BANCĂ GANTERE SCURTE BUC 2 819,69 1639,38 obiect inventar

20 BANCĂ ANTRENAMENT MULTIFUNCȚIONAL BUC 2 950,84 1901,68 obiect inventar

21 BICICLETĂ ERGONOMICĂ BUC 2 3390,25 6780,50 2.1.25.1-9ani

22 APARAT VÂSLIT BUC 1 2196,77 2196,77 obiect inventar

23 BANDĂ RULANTĂ BUC 1 25115,36 25115,36 2.1.25.1-8ani

24 SPALIERE BUC 10 819,69 8196,90 obiect inventar

25 BANCĂ MUȘCHI ABDOMINALI BUC 2 727,89 1455,78 obiect inventar

26 SALTELE BUC 6 406,57 2439,42 obiect inventar

TOTAL 339870,46

DOTARI VESTIARE SPORTIVI CF CTR. 418/27.03.2012
0

1
DULAPURI METALICE, 30x180CM, CU GRILE VENTILAȚIE, 

PENTRU VESTIARE, CU CHEIE
BUC 60 983,63 59017,80 obiect inventar

TOTAL CTR. 418/27.03.2012 398888,26

TOTAL CTR. 418 ȘI 420 DIN 2012 882802,95

Presedinte de sedinta,





Nr. Crt. Denumirea bunului
suprafaţa 

(mp)
nr.inventar

Valoare 

Inv/lei.

1
Terenul din b.dul Dacia nr.60 

aferent Restaurant Olimp 
504 41001173 456700

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA nr.4   La Hotararea nr.   

  Iesiri    bunuri  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  Locuinţă Aleea Constantin Brâncuşi bl.A3 sc.1 

ap6(cotă indiviză 3/8) 

92 761,20 CLM

2
Teren str.Romain Rolland nr.8 (fost nr.6A) -

253mp
253 187220 CLM

3
          Teren str.Matei Basarab nr.6 fost nr.8- 

492mp( in indiviziune cota 3/4).
492 479700 RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 2 la HOTARAREA  nr. 







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

in administrare 

RAADPFL/CLM

1 Teren str.Bucovat nr.7A- 611mp 611 544-2A-522/2007 41000128 282490,85 421-A-282/2008

2
Teren aferent porticCl Bucuresti bl.29A-bl 29B-

1072mp

1072 30-2A-183/2009; 316-3A-

35/2010
41000562 2434018,88 CLM

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.3 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  167623   / 17.10.2018  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 163911/10.10.2018 

− Raportul nr. 166655/15.10.2018 al Directiei Patrimoniu, 

− Conform art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  

− HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe 

− Legea 7/1996 – legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 

− 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: 

 
•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum urmează: 

  -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 şi in anexa nr.2 

  - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.3 

  -  scoaterea din inventar 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,  si a HCL nr.282/2008 privind darea in administrarea RAADPFL a 

bunurilor apartinând domeniului privat, cu modificările si completările ulterioare. 

  

 

 

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










































































































































































	1proiect 
	2expunere de motive 
	3raport
	4
	anexa nr 1 poliv
	anexa nr 4 iesiri
	ANEXA NR. 2 intrari.
	ANEXA nr.3 modif

	5raport avizare
	6
	bucovat 7A
	bunuri polivalenta
	cl buc ford
	dacia 60 olimp
	matei basarab
	rolland
	succesiune vacanta


