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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

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

16.12.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.215911/2021, raportul nr.218542/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.219681/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil 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, 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, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea 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 modifică elementele de identificare a bunului prevăzut în anexa nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 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, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

              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, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.215911/03.12.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând 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.   
 Având în vedere că la nivelul autorităţii publice locale au fost achiziţionate bunuri de 
natura domeniului privat precum si faptului că există solicitări care necesită  modificări ale 
inventarului şi ţinând cont de prevederile art.357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ şi  ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al  Municipiului Craiova 
 

. 
 
 

 

                 Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

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



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.218542/07.12.2021 
                    
 
                      

 
Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului 

 bunurilor care apartin 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.  

În conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 a Primarului Municipiului 
Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova . Astfel, conform celor menţionate Procesul-verbal nr.6/07.12.2021  
al comisiei speciale  este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

 
1) Prin adresa nr. 209278/19.11.2021, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte   

înaintează documentele privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea 
activităţii. Conform procesului verbal de recepţie nr. 154837/07.09.2021 au fost recepţionate 
două ,,Maşini de curatare a podelelor,, în valoare totală de 17588,20 lei 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunului de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  

2) Prin adresa nr. 212229/24.11.2021, Direcţia Investitii înaintează documentele 
privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea activităţii Stadionului de 
atletism. Conform procesului verbal de punere în funcţiune nr. 199068/05.11.2021 a fost 
recepţionat ,, Sistem turnichete,, în valoare totală de 676410,51 lei 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunului de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  

3) Prin adresa nr. 216902/06.12.2021, Direcţia Investitii înaintează documentele 
privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea activităţii RAADPFL Craiova. 
Conform procesului verbal de recepţie  nr. 214648/02.12.2021 a fost recepţionat 
 ,,Tomograf inspecţie stare de sănătate copaci,, în valoare totală de 118643 lei 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunului de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  

4) Prin adresa nr. 212500/2021, Serviciul Administrare şi Exploatare Stadion 
înaintează documentele privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea 
activităţii. Conform procesului verbal de recepţie  nr. 204700/2021 au fost recepţionate 
 ,,Sistem de ventilaţie umidificare şi răciere pentru gazon,, în valoare totală de 877030 lei. 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunurilor de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  



5) Prin adresa nr. 212500/2021, Serviciul Administrativ înaintează documentele 
privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea activităţii. Conform procesului 
verbal de recepţie  nr. 213659/2021 au fost recepţionate două autoutilitare Dacia Dokker 
Van Ambiance Blue DCI 75 în valoare totală de 64264,01 lei. 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunurilor de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  

6) Compania de Apă Oltenia SA solicită prin adresa 207278/2021scoaterea din 
inventarul domeniului privat a unui mijloc fix casat conform procesului verbal de scoatere 
din funcţiune şi casare nr.567/2020.     Având în vedere cele prezentate, este necesară 
anularea din inventarul domeniului privat a bunului Împrejmuire Staţie Simnic  în 
valoare de 17543,88 lei, care se regăseşte în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 
7) Dată în folosinţă pentru prima oară în anul 1952, Grădina Botanică “Alexandru 

Buia” a aparţinut Universităţii din Craiova până în anul 2015, când a fost preluată de 
Primăria Municipiului Craiova. Imediat ce a trecut în administrarea consiliului local, s-au 
demarat ample procese de reabilitare. În cursul anului 2021 a fost amenajat în chioşcul de 
la intrarea din str. Iancu Jianu o toaletă publică  ce este folosită gratuit de către vizitatori  

Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunului cu dnumirea WC public Grădina Botanică cu suprafaţa de 
60mp în valoare de 45215,79 lei care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul raport.  
 

8) În inventarul domeniului privat figurează la această dată teren str. Eroilor nr.17 fost 
str. IC Frimu nr.17 în suprafată de 768mp conform HCL nr. 479/2013, înscris în Cartea 
Funciară cu nr. 217569. În anexa nr.1 reprezentând planul de proiecţie Stereo 70 care arată 
detaliile liniare ale imobilului teren în suprafata de 767mp se observă o suprapunere cu 
imobilul aflat în vecinătate în partea de S cu nr CF 232277. Astfel este necesară 
modificarea prin micşorare a terenului situate în str. Eroilor nr.17 de la 767mp la 
723mp şi valoare 571 353 lei conform schiţei plan de amplasament şi delimitare a 
imobilului întocmita se SC Geotopos, care se regăseşte în anexa nr.2 la prezentul 
raport. 

9) Prin adresa nr. 216906/06.12.2021, Direcţia Investitii înaintează documentele 
privind recepţia unor mijloace fixe necesare în desfăşurarea activităţii. Conform procesului 
verbal de recepţie  nr. 131701/2021 a fost recepţionată Poarta de securitate clădire în 
valoare de 9044 lei. 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară introducerea în inventarul 
domeniului privat a bunului de mai sus care se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul 
raport.  
         

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. c), 

art. 196 alin 1 lit. a)  din OUG nr.57/2019, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, art. 555-557 din  Codul Civil şi cu referatul de aprobare nr.215911/2021,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, actualizarea inventarului domeniului 
privat  al municipiului Craiova prin: 

 
 
 
 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexa nr.1  la prezentul raport. 
 Modificarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 

prezentate în anexa nr.2 la prezentul raport. 



 Anularea unor pozitii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
prezentate în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 
 
 

 
 

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, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, stare 

de operativitate

anul 

dobandiriiş

i/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul 

juridic prin care bunul respectiv 

a fost dobândit în proprietatea 

privată )

1 3  1  5
Maşini de curatare a 

podelelor-2 buc

în cadrul obiectivului de investitii 

,,reabilitare corp1 ambulatoriu spital 

Filantropia pavilion A,, dotări lot VI

2021 17588,2
proces verbal de recepţie nr. 

154837/07.09.2021 

2 3  4

 Sistem turnichete-

Stadion de atletism de 

peste 5000 locuri

software control acces, turnichet dublu 4 

braţe-2buc, turnichet  simplu 4 braţe-4 

buc,terminal mobi lwifi, server pt 

gestionare sist control, calculator pt casa 

manuală de plată, software tiketing, soft 

webticketing, carduri acces 100buc.

2021 676410,51

proces verbal de punere în 

funcţiune nr. 

199068/05.11.2021 

3 3  4
Tomograf inspecţie stare 

de sănătate copaci
2021 118643

proces verbal de recepţie  nr. 

214648/02.12.2021 

4 3  4

Sistem de ventilaţie 

umidificare şi răciere 

pentru gazon-complex 

Sportiv Stadion

2021 877030
proces verbal de recepţie  nr. 

204700/2021 

5 4  2  1

autoutilitare Dacia 

Dokker Van Ambiance 

Blue DCI 75 -2buc

serie motor: D676257şi D676259; culoare 

Glacf Blanc Glacier
2021 64264,01

proces verbal de recepţie  nr. 

213659/2021 

Anexa   nr.1 la raportul nr.218542/2021



6 1  10
WC public Grădina 

Botanică 
2021 45215,79

7 3  4
Poarta de securitate 

clădire 
2021 9044

proces verbal de recepţie  nr. 

131701/2021

Presedinte de sedintă,



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1

Teren str. Eroilor nr.17 

micsorare suprafata de la 767mp la 

723mp, nr inventar 41000146
2013  571 353 HCL nr. 479/2013

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.2  la raportul nr.218542/2021    



Anularea din inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic prin 

care bunul respectiv aiesit din proprietatea 

privată )

1 Împrejmuire Staţie Simnic  
aflate în concesiunea CAO, nr 

inventar 12002116
17543,88

HCL 356/2021 trecere din public în 

privat

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.3  laraportul nr. 218542/2021        
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