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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 
17.12.2015. 

Având în vedere raportul nr.194773/2015 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 proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlul II, Capitolul I, art. 557 
alin.2 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.122, 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, prin completare cu bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr.2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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. 194773/09.12.2015 

 
       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 oct 2015-noiembrie 2015 s-au înregistrat o 
serie de modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modiificării sau 
anulării unor bunuri.  

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: 

1) Prin adresa nr. 178023/2015 Serviciul Investitii şi Achiziţii a comunicat 
faptul că a fost achiziţionat mijlocul fix de natura domeniului privat Licenţă(office, 
home-business 2013) în baza procesului verbal de recepţie nr.172029/18.11.2015. 
Comisia convocată la data de 18.11.2015 a considerat obiectivul satisfăcător şi a 
admis recepţia mijlocului fix în valoare de 16033,20 lei inclus in categoria imobilizări 
necorporale.  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
                 2) Conform contractului de furnizare nr.142896/2014  pentru 

,,Achiziţie cu montaj sistem de transmisie date si contabilizare sistem de 
supraveghere video Piaţa Mihai Viteazu cu dispeceratul de monitorizare Str. 
Amaradia nr.93-95,,  

Conform celor menţionate în Procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor cu nr..46801/2015 comisia de recepţie a considerat obiectivul satisfăcător 
şi a admis recepţia mijlocului fix în valoare de 52411,96 lei  

 Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
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     3) Prin adresa nr.172788/2015 Directia Elaborare si Implementare Proiecte a 
transmis Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31069/2015 
împreună cu situaţia bunurilor rezultate din implementarea proiectului ,, Reabilitare 
şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova ,, 
finanţat prin Programul Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul 
major de intervenţie 1.1. Deoarece în cadrul acestor mijloace fixe există şi bunuri 
care au fost incadrate de către comisie în categoria bunurilor de natura domeniului 
privat este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat conform 
anexei nr.2 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 anexele nr. 1 şi nr. 2. 
 

•          Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 
şi cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

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



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Cr

t.

Denumirea bunului

Sup/

mp/b

uc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Licenţă (office, home -business 2013) 1 proces- verbal recepţie 172029/18.11.2015 16 033.2 CLM

2

Sistem de transmisie date şi compatibilizare sistem 

supraveghere video Piaţa Mihai Viteazul cu dispeceratul 

de de monitorizare str. Amaradia nr.93-95

1

Contract furnizare nr.142896/2014(antena emisie 

receptie montata pe Palace, Amaradia şi Teatrul 

Naţional; confecţii metalice suport antene; tablou 

electric metalic complet echipat; Router; swich; 

server monitorizare; monitor LED; cablu; accesorii).

52 441.96 CLM

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,





Nr. crt. Denumire UM Cant 
Valoare cu 

TVA

Valoare 

cote ISC de 

repartizat

Valoare avize + 

cheltuieli cu 

proiectare, 

asistenta 

Valoare 

totala

Încadrare 

conform HG 

2139/2009

1 Reţele iluminat incintă buc. 1 30.567,36 194,39 2.481,25 33.243,01 1.7.1.3

2
Sistem preparare apă caldă 

menajeră cu panouri solare
buc. 1 321.984,36 967,27 26.136,48 349.088,10 2.1.16.6

3
Plită inox - linie profesională 6 

arzătoare
buc. 1 16.640,80 0,00 1.350,79 17.991,59 2.1.23.3

4 Cuptor patiserie cu 4 tăvi inox buc. 1 4.687,20 0,00 380,47 5.067,67 2.1.23.3

5 Tigaie basculă inox 60 l buc. 1 13.585,44 0,00 1.102,77 14.688,21 2.1.23.3

6 Mixer planetar de banc buc. 1 12.853,84 0,00 1.043,39 13.897,23 2.2.23.1

7 Malaxor profesional inox 18 kg buc. 1 4.337,52 0,00 352,09 4.689,61 2.1.23.1

8 Robot inox 500w, 5 discuri buc. 1 3.764,64 0,00 305,59 4.070,23 2.1.23.1

9
Robot inox profesional curăţat 

cartofi
buc. 1 4.833,52 0,00 392,35 5.225,87 2.1.23.1

10 Spălător vase inox cu 2 cuve buc. 1 2.896,64 0,00 235,13 3.131,77 2.1.23.1

11 Spălător zarzavat inox 2 cuve buc. 1 2.896,64 0,00 235,13 3.131,77 2.1.23.3

12 Balanţă 500 kg buc. 1 3.698,92 0,00 300,25 3.999,17 2.2.1.1.2

13 Vitrine frigorifice veticale buc. 3 8.102,16 0,00 657,68 8.759,84 2.1.17.6

14 Lăzi frigorifice buc. 2 9.275,20 0,00 752,90 10.028,10 2.1.17.6

Preşedinte de sedintă,

Intrari bunuri -REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN 

MUN. CRAIOVA" 

Anexa nr.2 la HCL nr.
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