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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 
31.01.2019. 

Având în vedere expunerea de motive nr.2406/2019, rapoartele nr.2544/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.12358/2019 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) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public, a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.2 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 privind însuşirea inventarului bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova  
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           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 şi Direcţia Economico-Financiară, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Nr. 2406/07.01.2019 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
                      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 decembrie 2018-ianuarie 2019 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, au fost achizitionate echipamente şi utilaje care sunt bunuri de 
natura domeniului privat si este necesara modificarea inventarului. 
 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.2544/07.01.2019 
 
 

          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 dec 2018 – ian 2019 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului 
privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. 

•   Prin adresele nr. 206331/2018, nr.206343/2018, nr.206346/2018, nr.206349/2018 , 
nr.206351/2018, nr.217613/2018 şi 861/2019  Serviciul Investiţii şi Achiziţii ne comunică achiziţia si 
receptia următoarelor obiective de investiţii: 
- Autoturisme – 4 buc. achiziţionate conform procesului verbal de recepţie nr.203019/2018 cu 
valoare totala de 334580,82 lei  si facturilor nr.823739,823741,823743,823745/10.12.2018, mijloace 
fixe care vor fi administrate de Consiliul Local. 
- Perie profesională pentru teren de fotbal – 2 buc. achiziţionate conform proces verbal de recepţie nr. 
201824/2018 cu valoare totală de 6664,00lei şi conform facturii nr. 83729/2018, mijloace fixe care 
vor fi administrate de RAADPFL Craiova. 
- Maşina de tuns gazon pentru teren de fotbal – 5buc. proces verbal de receptie 201820/2018, cu 
valoare totală  de 50575 lei, conform facturii nr.83726/2018. mijloace fixe care vor fi administrate de 
RAADPFL Craiova. 
- Aplicator de îngrăşăminte pentru teren de fotbal – 2buc achiziţionate conform proces verbal de 
recepţie 201830/2018 cu valoare totală de 9829,4 lei, conform facturii nr.83728/2018, mijloace fixe 
care vor fi administrate de RAADPFL Craiova. 
-  Maşina de marcaj pentru teren de fotbal  achiziţionată cu procesul verbal de receptie 
nr.201835/2018 având valoarea totală de 5950 lei conform facturii nr.83727/2018 mijloace fixe care 
vor fi administrate de RAADPFL Craiova. 
- Tocător hidraulic de resturi vegetale achiziţionat conform proces verbal de receptie nr.214828/2018 
avand valoarea de 41650 lei conform facturii nr.2018062/2018. mijloc fix care va fi administrat de 
RAADPFL Craiova. 
-   Două Staţii grafice, monitor şi centrala SMS achiziţionate conform proces verbal de receptie 
213755/12.2018 valoare totala de 25911,06 lei , conform facturii nr.3454/2018, administrate de 
Consiliul Local. 
 - Prin adresa nr.217630 /2018 Direcţia Servicii Publice Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică comunică recepţia unui „Buldoexcavator cu cupă şi 
ciocan hidraulic pentru spargere beton”  conform procesului verbal de recepţie nr. 205007/2018 cu 
valoarea de 415905 lei şi conform facturii nr.519/2018, în vederea concesionării acestuia către SC 
Termo SRL Craiova.  
     Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniul privat, cu 
bunurile identificate conform anexelor nr.1 la prezentul raport. 
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•••• Prin adresa nr.114468/2018 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită trecerea  
integrală din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a locuinţei cu nr de inventar 
11001041 situată în Craiova str.22 Dec 1989, bl.7, ap.12 care a devenit vacantă şi se doreşte 
repartizarea acesteia ca locuinţă socială.   

 Astfel, este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul 

domeniului public al municipiului Craiova a locuintei de mai sus care se regăseşte în anexa nr.2 la 

prezentul raport. 

•••• Prin Hotararea Consiliului Local nr. 245/2017 în anexa 3, poz. 2, ca urmare solicitării 
Direcţiei de Investiţii , Achiziţii şi Investiţii , Serviciul investiţii şi Achiziţii prin care în vederea 
finalizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări urmată de începerea luctărilor privind 
“Reabilitarea şi modernizare Centru Recuperare Luncă , B-dul. Ştirbei Vodă nr. 106”a fost solicitată 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al clădirii şi utilajelor, înregistrîndu-se în inventarul 
domeniului privat al municipiului Craiova sub nr de inv. 11001643 cu  valoarea de  24597596,06lei.  

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 531/2018 în anexa 2, poz.9 a fost înregistrată în 
evidentele domeniului public ca urmare recepţiei obiectivului de investiţii Reabilitare şi modernizare 
Centru Recuperare Luncă B-dul Ştirbei Vodă nr. 106 valoarea investiţiei efectuate asupra clădirii şi a 
împrejmuirii conform procesului verbal la terminarea lucrărilor nr. 172407/2018 iar pentru 
valorificarea inventarului  este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul 

domeniului public al municipiului Craiova a “Clădirii P+1 Centru Recuperare Lunca” de mai sus 
care se regăseşte în anexa nr.2 la prezentul raport.  
   În conformitate cu expunerea de motive  nr. . 2406/07.01.2019 care a considerat necesară şi 
oportună iniţierea unui proiect de hotărâre, propunem modificarea inventarului domeniului privat 
prezentată in anexa nr. 1 anexa 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 prevazute în anexa nr. 1  

             -  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a 

bunurilor prevazute în anexa nr.2 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 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, 
                                                                                          Cosmin Popescu 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Sup/mp/

buc
elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate
Valoare 
Inv/lei.

1 Autoturism Ford Ecosport Trend 4 PV receptie 203019/2018 ,cod clas 2.3.2.1.1 , durata 
functionare 5ani 334.580,82 lei

2 Sistem Statie grafica HPZ4G4 +Monitor HPZ24iG2 2 pv de receptie nr.213755/2018 ; cod clas 3.2.4, durata 
functionare 4ani 21767,48

3 Centrala SMS GATEWAY SMSEAGLE NXS - 97000 -3G 1 pv de receptie nr.213755/2018 ; cod clas 3.2.4, durata 
functionare 4ani 4143,58

4 Buldoexcavator cu cupa si ciocan hidraulic pt spargere beton 1 pv de receptie nr.205007/2018 ; cod clas 2.1.20.1, 
durata functionare 6ani 415905

5 Perie profesionala pentru teren de fotbal 2 PV receptie 201814/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata 
functionare 6ani 6664

6 Masina de tuns gazon pentru teren fotbal "Toro Prostripe 
560" model 02656 5 PV receptie 201820/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata 

functionare 8ani 50575

7 Aplicator de ingrasaminte pentru teren fotbal SR 2000 2 PV receptie 201830/2018 ,cod clas 2.1.21.1.1 , durata 
functionare 6ani 9829,4

8 Masina de marcaj pentru teren fotbal Komby MK III 1 PV receptie 201835/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata 
functionare 8ani 5950

9 Tocător hidraulic de resturi vegetale TIFERMEC DEC 450L 1 PV receptie 201828/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata 
functionare 8ani 41650

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 



 în inventarul domeniului public

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Nr inv in dom 

privat Valoare Inv/lei.

1 Locuinţă V Rosie bl.7 ap 12, 1 cam, 13,61 mp 11001041 22.008,73

2 Cladire P+1 Centru Recuperare Lunca 11001643 24.597.596,06

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat
                                          ANEXA NR.2  la HCL nr.







  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 12358  / 16.01.2019  
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

− Expunerea de motive nr.2406/07.01.2019 a Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.2544/07.01.2019 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 

− 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 supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

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

  -  completare cu bunurile prevazute în anexa nr. 1  
             -  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a bunurilor 
prevazute în anexa nr.2 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 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,             Întocmit, 
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