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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

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

28.01.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.8080/2021, raportul nr.8856/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.9069/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil și 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 completarea cu bunul prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a bunului prevăzut la art.1. 

                Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare și nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.                                  

             Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară și Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 



\   

         Lia-Olguţa VASILESCU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.8080/18.01.2020  
                                                                                                                        
 
 
 

 
 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind darea în administrare către către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ a bunului ,, Autobasculantă DAF 4x2” 
 

  
 
 

 
 
 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. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 7406/15.01.2021, Direcţia 
Investiţii Achiziţii şi Licitaţii a înaintat către Direcţia Patrimoniu documentele privind  recepţia 
obiectivului de investiţii ,, Autobasculantă DAF 4x2” în vederea predării şi administrării către către 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unui bun după cum 
urmează: 

- Autobasculantă DAF 4x2, serie şasiu : XLRAEL3700L502549; 
 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 şi darea în administrare către către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ a bunului ,, Autobasculantă DAF 4x2”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

Director executiv,      Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.8856/19.01.2021               

      

                                           
Raport  privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ a bunului ,,Autobasculantă DAF 4x2” 
 
 

               Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ este operatorul aflat în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a  fost înfiinţată cu scopul de a administra o parte din 
activităţile şi proprietăţile municipiului Craiova. 
 Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare A Domeniului Public şi Fondului Locativ de către Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
având în vedere faptul că anumite utilaje şi autovehicule din parcul auto al unităţii nu mai îndeplinesc 
condiţiile de siguranţă în exploatare, a fost  necesară achiziţia unor utilaje noi, ţinând cont de volumul mare de 
lucrări pe care aceştia îl au cu lucrări specifice executate în domeniul întreţinerii, amenajării şi înfrumuseţării 
zonelor verzi. 

Prin adresa nr. 7406/15.01.2021, Serviciul Investiţii  Achiziţii înaintează documentele privind recepţia 
obiectivului de investiţii, după cum urmează: 

1. Autobasculantă DAF 4x2, serie şasiu : XLRAEL3700L502549, 1 (una) bucăţi, recepţionate în 
baza procesului verbal de recepţie nr. 3753/11.01.2021, în baza contractului de achiziţie publică 
nr.161717/04.11.2021, în valoare de 369.495,00 lei , inclusiv TVA, conform facturii 0116/11.01.2021. 

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.  

Este necesară completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
cu bunul menţionat în prezentul raport, ce se regăseseşte în anexă. 

 În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de aprobare nr. 
8080/18.01.2021,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 139 alin 3, lit g) şi art. 196 alin 1 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: 
 

• Completarea inventarului  domeniului privat cu  bunul prezentat în anexă, la prezentul 

raport ; 

• Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 522/2007 cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Darea în administrare către Regia Autonomă a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

a bunului ,,Autobasculantă DAF 4x2” ; 

• Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 282/15.05.2008 ; 

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

 
 

Întocmit, 
                      Insp. Ştefaniţă Petroşanu  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului Sup/mp/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1               1 buc proces- verbal  de recepţie nr.3753/11.01.2021 369.495,00 R.A.A.D.P.F.L

Presedinte de Sedintă,

Anexa  la HOTARAREA  nr. 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 9069/19.01.2021 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 8080/18.01.2021 al Primarului Municipiului Craiova 
− Raportul nr.8856/19.01.2021 al Directiei Patrimoniu 

− Potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 139 alin 3, lit g) şi art. 196 alin 1 lit. a)  din OUG 

nr.57/2019, în conformitate cu prevederile  OMFP nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 

555-557 din Codul Civi 

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

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova; 

− 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 inventarului  domeniului privat cu  bunul prezentat în anexă, la prezentul raport ; 

• Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

522/2007 cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Darea în administrare către Regia Autonomă a Domeniului Public şi a Fondului Locativ a 

bunului ,,Autobasculantă DAF 4x2” ; 

• Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

282/15.05.2008 ; 

 

 

  

 

           Director Executiv,                 Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu             cons. jr. Nicoleta Bedelici      
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