
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                       

 PROIECT 
 
 

               HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.211259/2019, raportul nr.212479/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.215386/2019 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.554, art.555 din Codul Civil, art.6 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi Hotărârii 
Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 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 şi valoarea de inventar a  bunurilor 

prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova  

bunurilor identificate în anexa nr.3 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.385/2013 şi nr.522/2007. 

                Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 



 

       
 
               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

              Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
      



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

Nr.211259/04.12.2019                                                                                   Se aprobă, 

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                                          Mihail Genoiu 

 

 

 

                                              Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
                privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Craiova 

 

 

           Prin Hotărârea Consiliului Local nr.147/1999, se aprobă însusirea inventarului, intocmit 
de comisia specială constituită potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
130/1999 privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova,  modificată   
şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/2001.  
       Prin Hotararea de Guvern nr. 965/2002 se atestă apartenenţa la domeniul public al 
judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, (bunurile 
cuprinse în anexele  nr.1 – 100*) care fac parte integranta din hotarare, modificată şi 
completată prin Hotărârea de Guvern  nr. 141/2008 pentru modificare şi completarea  Hotărârii 
de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea  domeniul public al judeţului Dolj, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj. 
         Ca urmare  desfășurării activităților specifice Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, în urma  realizarii unor modernizări sau a unor investiții, este 
necesară evidențierea acestora în inventarul domeniului public al municipiului Craiova. 
       Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. 
,,a’’, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către 
Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre cu privire la  
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 965/2001  modificată şi 
completată prin Hotărârea de Guvern  nr. 141/2008 
     Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova. 
 
 
 

                                           Director executiv, 
                                            Cristian Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 212479/05.12.2019 
 
                                                                                                                        
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                    PRIMAR                                                                                                  
                MIHAIL GENOIU                                                                                                             
       
 
 
 
           RAPORT 

 pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova  
a  proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea  

inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al municipiului Craiova  
                 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008           

 
 
                Prin referatul de aprobare al prezentului proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului 
Craiova in conformitate cu prevederile art.129, alin.6, art.196, alin.1, lit.a, art.300, alin.2 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ al României, se propune de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu, elaborarea unui Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008, în vederea dezbaterii şi aprobării  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Craiova. 
        Prin H.C.L. nr.147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit  inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr.173/2001. Ulterior, bunurile 
cuprinse în actele administrative invocate, au fost incluse în anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern 
nr.965/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008. 
 
        Prin adresa cu nr. 566/18.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  sub nr. 
160522/2019 și adresa 587/30.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  sub nr. 
167971/2019, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” înaintează Direcţiei Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu, procesul verbal de transfer pentru mijloacele fixe rezultate în urma simpozionului 
internaţional de sculptură „Drumuri Brâncuşiene” ediţia a VII-a nr. 587/30.09.2019, pentru a se 
înregistra  aceste bunuri în evidenţa domeniului public al municipiului Craiova .          
        Drept urmare este necesară modificarea prin completare a inventarului bunurilor din 
domeniul public al municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr. 1   la 
prezentul raport. 
          
        Prin adresa nr. 21997/13.11.2019, înaintată de Compania de Apă „OLTENIA” şi înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova  sub nr. 199043/2019,  se precizează că în urma recepţiei finale privind 
lucrarea „Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate Craiova” executată în cadrul 
contractului ISPA cu nr. 2000/RO/16/P/PE/002-02, au fost recepţionate un număr de 73 obiective şi 
incluse în domeniul public al Municipiului Craiova şi concesionate către CAO, conform HCL 385/2013 .  
           La poziţia 23 din anexa denumită Staţia de Epurare -  figurează înregistrat bunul  – Platforma de 
depozitare nămol dehidratat cu nr. de inventar 12009547,  având valoarea de inventar 11.917.440,55 
lei. Deasemenea,  este inclus şi un încărcător frontal NEW -  HOLLAND , serie şasiu N8GP01379  cu 
valoarea de 153744 lei ce nu este evidenţiat distinct in inventarul domeniului public/privat al 
municipiului Craiova şi nici în contractul de concesiune .  
 Pentru   evidenţierea  distinctă a acestui încărcăror frontal, este necesară diminuarea valorii de 
inventar de 11.917.440,55 lei a bunului  „Platforma de depozitare nămol dehidratat” cu nr. de inventar 
12009547 , cu suma de 153.744 lei, reprezentând valoarea încărcătorului frontal NEW -  HOLLAND şi 
modificarea valorii de inventar  prin diminuare astfel : 



      11.917.440,55 lei valoare Platforma de depozitare nămol dehidratat - 153.744 lei  valoarea 
încărcătorului frontal NEW -  HOLLAND = 11.763.696,55 lei valoare finală  Platforma de depozitare 
nămol dehidratat. 
      Prin urmare este necesară modificarea valorii bunului  identificat mai sus  conform anexei 
nr.2 la prezentul raport. 
        Înregistrarea distinctă a  încărcătorului frontal NEW -  HOLLAND identificat astfel : 

1. încărcător frontal NEW -  HOLLAND ( Buldo- excavator pe roţi  W80BTC- NEW -HOLLAND  
serie şasiu N8GP01379) cu valoarea de 153.744 lei  

       conform anexei nr. 1 , la prezentul raport . 
  
    Datorită faptului că bunul identificat mai sus este un bun de natura domeniului privat al municipiului 
Craiova, este necesară înregistrarea acestuia în evidenţa domeniului privat, prin urmare este 
necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova  conform 
anexei nr. 3 la prezentul raport. 
              
       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 555  din Codul Civil, cu prevederile HG 
nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normate de funcţionare a 
mijloacelor fixe , al O.M.F.P. nr. 2861/2009,  art. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , alin. 14 , art. 139 , alin.3 lit. 
g , art. 196 , alin.1, lit. a,  din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
       1. Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008 după cum urmează: 
        a) completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa nr. 1  la 
prezentul raport; 
       b) modificarea elementelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor prezentate  
în anexa nr.2  la prezentul raport; 
       c) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunului prevăzut în  anexa nr.3 la prezentul raport. 
        2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr. 147/1999, referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judetului Dolj, precum și al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 
Dolj, modificata și completată prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, modificarea  Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 385/2013,  precum și a Hotărârii nr. 522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al municipiului 
Craiova, cu modificarile şi completările ulterioare, prin completare cu bunul  identificat în anexa 
nr.3 la prezentul raport. 
       3. 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                                                          Sef Serviciu, 

Cristian Ionuţ Gâlea                                   Lucian Cosmin Mitucă 
 
 

Intocmit 
                                                                     Insp.Cosmin Popescu  



INVENTARUL 

INTRARI BUNURI

Nr. crt.

Codul de 

clasificare 

conform H.G. 

2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 1.10. STATUIE „FLACARA ETERNA ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL  

DE SCLUPTURA „DRUMURI 

BRANCUSIENE”  EDITIA A VII - A   

SEPTEMBRIE 2019                             

N-DOMENIU PUBLIC                      

E- DOMENIU PUBLIC                      

S- DOMENIU PUBLIC                     

V–DOMENIU PUBLIC                          

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019 37.247,70

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC 

PROCES VERBAL 

PREDARE PRIMIRE FARA 

PLATA NR. 587/30.09.2019

2 1.10.
STATUIE „ VOLUMES AND 

TRAIECTORIES  ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL  

DE SCLUPTURA „DRUMURI 

BRANCUSIENE”  EDITIA A VII - A   

SEPTEMBRIE 2019                             

N-DOMENIU PUBLIC                      

E- DOMENIU PUBLIC                      

S- DOMENIU PUBLIC                     

V–DOMENIU PUBLIC                          

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019 37.869,70

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC 

PROCES VERBAL 

PREDARE PRIMIRE FARA 

PLATA NR. 587/30.09.2019

3 1.10. STATUIE „ THE SHADOW PLAYER ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL  

DE SCLUPTURA „DRUMURI 

BRANCUSIENE”  EDITIA A VII - A   

SEPTEMBRIE 2019                             

N-DOMENIU PUBLIC                      

E- DOMENIU PUBLIC                      

S- DOMENIU PUBLIC                     

V–DOMENIU PUBLIC                          

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019 34.566,77

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC 

PROCES VERBAL 

PREDARE PRIMIRE FARA 

PLATA NR. 587/30.09.2019

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.
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4 1.10. STATUIE „ ORGANIC GEOMETRY ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL  

DE SCLUPTURA „DRUMURI 

BRANCUSIENE”  EDITIA A VII - A   

SEPTEMBRIE 2019                            

N-DOMENIU PUBLIC                      

E- DOMENIU PUBLIC                      

S- DOMENIU PUBLIC                     

V–DOMENIU PUBLIC                          

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019 44.512,20

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC 

PROCES VERBAL 

PREDARE PRIMIRE FARA 

PLATA NR. 587/30.09.2019

5 1.10. STATUIE „SPACIAL CONTORTION ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL  

DE SCLUPTURA „DRUMURI 

BRANCUSIENE”  EDITIA A VII - A   

SEPTEMBRIE 2019                            

N-DOMENIU PUBLIC                      

E- DOMENIU PUBLIC                      

S- DOMENIU PUBLIC                     

V–DOMENIU PUBLIC                          

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019 43.917,20

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC 

PROCES VERBAL 

PREDARE PRIMIRE FARA 

PLATA NR. 587/30.09.2019

6 2.3.2.3
INCARCATOR FRONTAL  NEW 

HOLLAND 

CONTRACT NR. EC ISPA 

2000/RO/16/P/PE/002-02 DIN 

26OCT 2007 .                              

BULDO - EXCAVATOR PE ROTI 

W80BTC – NEW HOLLAND , NR 

DE SASIU N'N8GP01379

2012 153.744,00

MUNICIPIUL CRAIOVA 

DOMENIU PUBLIC  HCL 

43/2012
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NR. 

CRT.
DENUMIRE NR. INVENTAR

COD DE 

CLASIFICARE

VALOARE DE 

INVENTAR 

INITIALA

DIFERENTA 

IN MINUS

DIFERENTA 

IN PLUS

VALOARE DE 

INVENTAR

LOC 

FOLOSINTA

1

PLATFORMA DEPOZITARE NAMOL 

DESHIDRATAT SE DIMINUEAZA VALOAREA DE 

INVENTAR DE LA 11.917.440,55LEI CU VALOAREA DE 

153744 LEI LA VALOAREA DE 11763696,55 LEI 

12009547 1.1.5.1 11.917.440,55 153.744,00 11.763.696,55

COMPANIA 

DE APA 

OLTENIA

MODIFICARE VALOARE DE INVENTAR  BUNURI DOMENIU PUBLIC 

ANEXA NR.  2  LA H.C.L. NR. 

1



      

Nr. crt.

Codul de 

clasificare 

conform H.G. 

2139/2004

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz , al 

darii in 

folosinta  

Valoarea de 

inventar LEI
Situaţie juridica actuala

0 1 2 3 4 5 6

1 2.3.2.3
INCARCATOR FRONTAL  NEW 

HOLLAND 

CONTRACT NR. EC ISPA 
2000/RO/16/P/PE/002-02 DIN 
26OCT 2007 .                                    
BULDO - EXCAVATOR PE ROTI 
W80BTC – NEW HOLLAND , NR 
DE SASIU N'N8GP01379

2012 153.744,00
MUNICIPIUL CRAIOVA 
DOMENIU PUBLIC  HCL 
43/2012

  BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  CE 
TREC DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA

ANEXA 3 LA HOTARAREA NR.





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 215386/10.12.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

− Referat de aprobare nr. 211259/04.12.2019; 

− Raportul nr. 212479/05.12.2019 al Directiei Patrimoniu, 

− Prevederile art. 554 , art. 555 din Codul Civil, prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru 

aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normate de funcţionare a 
mijloacelor fixe , al O.M.F.P. nr. 2861/2009,  art. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , alin. 14 
, art. 139 , alin.3 lit. g , art. 196 , alin.1, lit. a,  din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

− Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

   
      1. Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008 după cum urmează: 

        a) completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa nr. 1  la prezentul 
raport; 

         b) modificarea elementelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor prezentate  în 
anexa nr.2  la prezentul raport; 

       c) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunului prevăzut în  anexa nr.3 la prezentul raport. 
        2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 

147/1999, referitoare la însuşirea inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 

Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al 

judetului Dolj, precum și al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, modificata și 

completată prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, modificarea  Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 385/2013,  precum și a Hotărârii nr. 522/2007 referitoare la aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificarile şi 
completările ulterioare, prin completare cu bunul  identificat în anexa nr.3 la prezentul raport. 

      3. 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, 
           Ovidiu Mischianu           cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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