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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 
19.12.2019. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.210039/2019, raportul nr.214061/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.214096/2019 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 Titlului II – Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul 
Civil şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, 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 alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în 
anexa care face 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 aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                  

                Art.3. 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 GENERAL, 



\   

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



                 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr. 210039/ 05.12.2019 
                                                                                                                       Se aprobă,        
                                                                                                               PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                           Mihail Genoiu  
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a 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 iar acest inventar este necesar să fie modificat. 

Prin adresele cu nr. 205678/2019 şi 2075741/2019, Poliţia Locala a Municipiului 
Craiova şi SC Salubritate Craiova SRL solicită scoaterea din inventarul domeniului privat 
bunuri care au fost casate şi trimit in acest sens procesele verbale de casare si valorificare 
a acestora. 

De asemenea RAADPFL Craiova ne inaintează prin adresa nr. 119125/2019 
contractul de vanzare in baza Legii nr.12/1995 a unei locuinte, cu solicitare de a scoate 
din evident domeniului privat al municipiului Craiova.  
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile  OMFP 
nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil şi ale art. 357 din 
OUG nr.57/2019, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi 
respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului 
privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
      

Director executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.214061/09.12.2019 

           SE APROBĂ,                                                                              
                         PRIMAR, 
                                                                                                                       Mihail Genoiu 

                                                

Raport pentru adoptarea unei hotărâri 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. S-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul ieşirii 
unor bunuri.  
 -      Prin adresa nr.46126/25.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  
sub nr.205678/2019 Poliţia Locală a Municipiului Craiova înaintează documentele privind  
scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor bunuri apartinând  domeniului privat al 
municipiului Craiova. Bunurile au fost casate cu respectarea OMFP nr. 2634/2015 şi cu 
acordul ordonatorului de credite. Astfel, in urma casarii, este necesară scoaterea din 
inventarul domeniului privat a bunurilor identificate  în anexa nr.1 la prezentul raport.  

-     Prin adresa nr. 20949/27.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  
sub nr.205678/2019  SC Salubritate Craiova SRL a transmis procesul verbal de 
casare nr. 20946/2019 însoţit de procesul verbal de scoatere din funcţiune nr. 
9593/03.06.2019 care priveşte scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a unor 
mijloace fixe, astfel că este necesară scoaterea din inventarul domeniului privat a 
bunurilor identificate  în anexa nr.1 la prezentul raport. 
         - Prin adresa nr. 18453/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
119125/2019 RAADPFL Craiova ne informează că locuinţa situată în Craiova str. 
Crişului nr.2 care figurează în inventarul domeniului privat la poziţia 249 în anexa 2A 
a HCL nr.522/2007 având nr. de inventar 11000757 a fost vândută, încheindu-se în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.112/1995 contractul de vanzare 
cumpărare nr. 1747/2019.  Astfel,  este necesară scoaterea din inventarul domeniului 
privat a bunului identificat în anexa 1  la prezentul raport.  
    În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul 
de aprobare nr. 194345/07.11.2019,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit c, ale art. 139 alin 
3 lit g şi art. 196 alim1 lit a  din OUG nr.57/2019, în conformitate cu prevederile  OMFP 
nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil,  propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

•••• Scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova a bunurilor 
prezentate în anexa la prezentul raport. 

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

 
Director Executiv,                                                       Şef Serviciu, 

        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă,                                    
 
 
 
 
         Întocmit, 
  Chiriac Madlen 



Nr. Crt. Denumirea bunului

supraf

aţa 

(mp)/b

uc

nr.inventar
Valoare 

Inv/lei.

1 Telefon KX unitate centrala 1
pv scoatere din fct 

40010/2019
211000283 5258,13

2
Calculator Comrace Elite 39

1
pv scoatere din fct 

40010/2019
21200262 3161,59

3 Retea calculator 1
pv scoatere din fct 

40010/2019
21200799 20080,88

4 Camera video 1
pv scoatere din fct 

40010/2019
3100118 4497,21

5 Camera video 1
pv scoatere din fct 

40010/2019
3100119 4497,22

6
Fax 1

pv scoatere din fct 

40010/2019
3100121 3019,24

7 Autosasiu Daf dj 35 sal
1 pv casare 20946/2019 21300077 242000

8 Autosasiu Daf dj 27 sal 1 pv casare 20946/2019 31200073 242000

9 Autosasiu Daf dj 31 sal 1 pv casare 20946/2019 21300074 242000

10 Autosasiu Daf dj 1 pv casare 20946/2019 21300079 242000

11 Autosasiu Renault 1 pv casare 20946/2019 21300069 2747000

12 Automaturatoare Renault 1 pv casare 20946/2019 21300084 684002

13 Autogreder 1 pv casare 20946/2019 211000270 287551

14 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

15 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

16 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

17 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

18 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

                                          ANEXA    La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



19 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

20 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

21 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

22 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

23 Atomizoare 1 pv casare 20946/2019 21100082 1990

24 Puls Fog 1 pv casare 20946/2019 21100093 11950

25 Puls Fog 1 pv casare 20946/2019 21100092 11950

26 Puls Fog 1 pv casare 20946/2019 21100094 11.950,00

27 Puls Fog ceata 1 pv casare 20946/2019 21100096 19.950

28 Puls Fog ceata 1 pv casare 20946/2019 21100096 19.950

29 Locuinţa str. Crişului nr.2 111,41 cvc 1747/2019 11000757 117397,1

Presedinte de sedinta,
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