
 
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 
30.04.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.55440/2020, raportul nr.55984/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.58014/2020 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 şi art.863 din Codul Civil; 
 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, prin modificarea valorii de inventar a  bunului identificat 
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.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

               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,   SECRETAR GENERAL, 

              Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
      



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 55440/01.04.2020                                                                                  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 prevederileart. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , 
alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  
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.  55984/02.04.2020                                                                                     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 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. 
  Ulterior, 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.173/2001bunurile 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 nr.46872/2020, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte – Biroul 
Management Financiar înaintează  Direcţiei Patrimoniu  documentaţia privind recepţia 
obiectivului de investiţii „Achiziţie tâmplărie PVC la corp B, Liceul cu Program Sportiv 
Petrache Trişcu” documentaţie ce conţine :  - proces verbal de recepţie din data 03.12.2012, 
factura seria FTRG nr. 0001402 , ordinele de plata nr. 6011/11.12.2012 şi 6055/13.12.2012  
aferente contractului de furnizare nr. 140897/02.11.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi SC 
TRANS GRID SRL, contract cofinanţat de UNDP, MDRT , GEF prin proiectul „Îmbunătăţirea 
creşterii eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri mici din Romania” pentru obiectivul 
Tîmplărie PVC la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trişcu Craiova ( achiziţie şi montaj) – 
corp B situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 9. 
      Drept urmare este necesară  modificarea valorii de inventar bunului din domeniul 
public al municipiului Craiova  identificat conform anexei nr. 1  la prezentul raport.  
      
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  art. 554 , art. 863,    din Codul Civil, 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) prin modificarea valorii de inventar a bunului identificat  in anexa 1 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  domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea 
domeniului public al judetului Dolj , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul 
Dolj modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008. 
 

      
             Director executiv,                                                                          Întocmit,           
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                            MODIFICAREA  VALORII DE INVENTAR A UNUI BUN  DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr. 
Crt. Denumirea bunului UM CANT 

INITIALA

CANT 
REZULTA

TA MP

  Nr. 
inventar Valoare initiala diferenta Valoare 

Inventar 
ADMINISTRATOR

1
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU 
– CLADIRE CORP B SE MODIFICĂ VALOAREA DE 
INVENTAR PRIN COMPLETARE CU VALOARE 
CONFORM CONTRACT 140897/2012

12008202 2.115.883,26 84.630,00 2.200.513,26 INVATAMANT 
DP

    ANEXA nr.1 LA  H.C.L. NR 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 58014/08.04.2020 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere: 

− Referat de aprobare nr. 55440/01.04.2020; 
− Raportul nr. 55984/02.04.2020 al Directiei Patrimoniu, 
− În conformitate cu  art. 129  alin. 2, lit. c , art. 129 , alin. 14, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, 

alin.1, lit. adin 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: 
  -  Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008, prin modificarea valorii de inventar a bunului identificat  in 
anexa 1 la prezentul raport; 
     

 
  

                                         Director Executiv,            
                                         Ovidiu Mischianu            
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