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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 
30.01.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.3278/2020, raportul nr.6419/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.7374/2020 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, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) se scot din domeniul privat bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) se modifică numărul de inventar al bunului identificat la poziţia 28 din anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2019, din 21100096, 
în 21100097. 

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

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 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. 3278/ 08.01.2020 
                                                                                                                       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 s-a aprobat  
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

In cursul anului 2019 au fost achiziţionate mijloace fixe care urmează să fie introduse 
în inventarul domeniului privat. 

Direcţia Investiţii Achiziţii şi Licitaţii prin adresele cu nr. 225916/2019, nr. 
225926/2019, nr. 225925/2019, nr. 225923/2019, nr. 225921/2019,  nr. 225918/2019 şi  
Directia Servicii Publice  prin adresa nr.225943/2019, au înaintat către Direcţia Patrimoniu 
documentele aferente unor obiective de investiţii, pentru includerea in inventarul 
domeniului privat al Municipiului Craiova a mijloacelor fixe receptionate. De asemenea 
este necesara scoaterea din inventar a unor bunuri care au fost casate conform procesului 
verbal de casare nr.20946/2019. 
 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 prin completare a 
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.6419/13.01.2020 

               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 intrării 
sau iesirii unor bunuri. 
 Prin adresele cu nr. 225916/2019, nr. 225926/2019, nr. 225925/2019, nr. 
225921/2019, nr.225923/19.12.2019, nr. 225918/2019, nr.5948/2020 şi nr.6240/2020 
Serviciul Investiţii  Achiziţii înaintează documentele privind recepţia unor bunuri, după cum 
urmează: 

- Copiator A3 monocrom-  recepţionat în baza procesului verbal de recepţie nr. 
198789/14.11.2019, în valoare de 9329,60 lei conform facturii nr. 4591/14.11.2019;  

- Banc masă de atelier - recepţionat în baza procesului verbal de recepţie nr. 
152884/05.09.2019, în valoare de 4284 lei conform facturii nr. 21900305/31.07.2019; 

- Casă de bani pentru casierie - recepţionată în baza procesului verbal de 
recepţie nr. 152885/05.09.2019, în valoare de 6799,99 lei conform facturii nr. 
8169/04.09.2019; 

- Sistem electronic de ordonare si dirijare - recepţionat în baza procesului 
verbal de recepţie nr. 216160/11.12.2019, în valoare de 11992,09 lei conform facturii nr. 
2162/02.12.2019; 

- Leptop cu licenţă - recepţionat în baza procesului verbal de recepţie nr. 
192083/04.11.2019, în valoare de 3930,57 lei conform facturii nr. 4425/03.10.2019; 

- Parcometre cu alimentare solara si sistem de administrare-  recepţionate în 
baza procesului verbal de recepţie nr. 205132/25.11.2019, în valoare de 323607 lei conform 
facturii nr. 2/26.11.2019; 

- Maşini de cosit gazonul(cos de colectat gazonul tăiat) recepţionate în baza 
procesului verbal de recepţie nr. 191651/23.11.2018, în valoare de 22604,05 lei conform 
facturii nr.728/22.11.2018; 

- Motocositori recepţionate în baza procesului verbal de recepţie nr. 
202698/23.11.2018, în valoare de 25123,04 lei conform facturii nr.729/22.11.2018. 

De asemenea prin adresa cu nr. 225943/2019, Serviciul Administrare si 
monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică înaintează documentele privind recepţia unui 
Generator ULV ceată rece - recepţionat în baza procesului verbal de recepţie nr. 
223891/18.12.2019, în valoare de 126226,72 lei conform facturii nr. 836822/24.12.2019. 
 

Este necesară completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat 
cu bunurile menţionate în prezentul raport, care se regăsesc în anexa nr.1 

-     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. Prin HCL nr. 
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553/2019 a fost aprobată scoatere din inventarul domeniului privat a acestor bunuri, 
omiţându-se însă două bunuri, respective o masină de spălat cu nr. de inventar 21100184 şi 
Puls FOG cu nr de inventar 21100095. Astfel este necesară scoaterea din inventarul 

domeniului privat a bunurilor menţionate anterior, identificate  în anexa nr.2 la 
prezentul raport. 

Prin HCL nr.553/2019 a fost aprobată modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. În cuprinsul anexei ce face parte 
integrantă din hotărâre apare o eroare materială de tehnoredactare, respectiv bunurile de la 
poziţiile 27 şi 28 au inscris număr de inventar identic şi este necesară modificarea poziţiei 
28 a anexei, care devine: denumirea bunului- Puls Fog ceaţă -1buc- pv casare 20946/2019- 
nr inventar 21100097- valoare inv/lei 19 950. 
   În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 3278/08.01.2020,  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 modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova după cum uemează: 

 
• Completarea domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile prezentate 

în anexă nr.1 la prezentul raport. 
• Scoaterea din domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor prezentate în 

anexă nr.2 la prezentul raport. 
• Modificarea poziţiei 28 din anexa la HCL nr.553/2019 care devine:  
,,denumirea bunului- Puls Fog ceaţă -1buc- pv casare 20946/2019- nr inventar 
21100097- valoare inv/lei 19 950,, 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

 
Director Executiv,                                                           Şef Serviciu, 

        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă,                                    
 
 
 
 
         Întocmit, 
   Madlen Chiriac 



                                                                               INTRĂRI BUNURIîn domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate
Valoare Inv/lei.

Administrator/loc 

de folosinta

1 Copiator A3 monocrom 1buc pv receptie 198789/2019 9.329,60 CLM

2 Banc masă de atelier 1 pv receptie 152884/2019 4.284,00 CLM

3 Casa de bani pentru casierie 1 pv receptie 152885/2019 6799,99 CLM

4 Sistem electronic de ordonare si dirijare 1 pv receptie 216160/2019 11992,09 CLM

5 Laptop cu licenta 1 pv receptie 192083/2019 3930,57 CLM

6
Parcometre cu alimentare solarăsi sistem 

de administrare
14 pv receptie 205132/2019 323607 CLM

7 Generator ULV ceată rece 1 pv receptie223891/2019 126226,72 Salubritate

8 Masini de cosit gazonul 5 pv receptie 202709/2019 22604,05 RAADPFL

9 Motocositori 10 pv receptie202698/2019 25123,04 RAADPFL

Presedinte de sedinţă,

Anexanr. 1   la HOTARAREA  nr. 



Nr. Crt. Denumirea bunului

supraf

aţa 

(mp)/b

uc

nr.inventar
Valoare 

Inv/lei.

1
Masină de spălat 1

pv casare 

20946/2019-pozitia 8
21100184 37.574,00

2
Puls Fog 1

pv casare 

20946/2019-pozitia 

22

21100095 19.950

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA  nr.2  La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 7374/14.01.2020 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 3278/08.01.2020 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.6419/13.01.2020 al Directiei Patrimoniu 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova; 

− Art.555-557 Cod Civil 

− Legea Contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare 

− Ordonanţa de urgenţă 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  

 

• Completarea domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile prezentate în 

anexă nr.1 la prezentul raport. 

• Scoaterea din domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor prezentate în 

anexă nr.2 la prezentul raport. 

• Modificarea poziţiei 28 din anexa la HCL nr.553/2019 care devine:  
 ,,denumirea bunului- Puls Fog ceaţă -1buc- pv casare 20946/2019- nr inventar 

 21100097- valoare inv/lei 19 950,, 

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

completările ulterioare. 

 

  

 
           Director Executiv,                 Întocmit, 
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