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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 
29.09.2016. 

Având în vedere raportul nr.154978/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  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 art.6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, art.7 din Legea Contabilitaţii nr.82/1991 republicată şi ale Ordinului 
Ministerului de Finante nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice şi art.557 alin.2 Titlul II-Proprietatea Privată din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, art.122 şi art.115 
alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

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 modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  Art.2. La data intrării în vigoare a 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, modificată şi completată şi nr.282/2008 privind darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor 
bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 
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  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,             PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU               Ovidiu MISCHIANU 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 154978  /         . 09 . 2016 
 
                                                                                                                              SE APROBĂ, 
 
                                                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                                                       Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
                                                                      RAPORT 
                                        
 
         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 perioada august 2016 – sept. 2016 se înregistrează modificări în evidenţa 
domeniului privat, după cum urmează: 
 
         1. Au fost inventariate prin identificarea terenurilor la faţa locului de către personal 
de specialitate care face parte din comisia permanentă de inventariere numită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.285/2016. În urma solicitărilor, au fost 
identificate bunuri imobile (terenuri) de natura domeniului privat şi au fost stabilite 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere 154896 
/22.09.2016. 
        Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat cu aceste 
bunuri care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport după cum urmează: 
          -teren aferent spaţiu comercial str.N.Iorga,nr.124,bl.A44-45, cu suprafata 49 mp si 
valoare de inventar de 34.400 lei 
 -teren str.Părului nr.9, cu suprafata de 357 mp şi valoare de inventar 249.900 lei 
  
         2. Au fost inventariate prin identificarea terenurilor la faţa locului de către personal 
de specialitate care face parte din comisia permanentă de inventariere numită prin 
Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr.285/2016, care a identificat bunuri imobile 
(terenuri) cu alte suprafeţe decât cele deja existente în inventar, a stabilit valorile de 
inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere 154896 /22.09.2016, după 
cum urmează: 
           -teren str.Drumul Fabricii nr.10-diminuare suprafata de la 698 mp la 654 mp,cu 
valoare de inventar de 114.825 lei 
 -teren str.Paltinis nr.3-3A majorare suprafata de la 370 mp la 1595 mp si valoare de 
inventar de 1.245.672 lei 
 -teren str.Tufanele nr.26 (fost nr.30)-diminuare suprafata de la 500 mp la 474 mp si 
valoare de inventar de 239.533 lei 
 



         Astfel este necesară modificarea elementelor de identificare denumire, 
suprafaţă şi valoare ale bunurilor din domeniul privat, care se regăsesc în anexa nr.2 

la prezentul raport. 
       3.   Prin adresa nr. 153039/20.09.2016, Direcţia Investiţii, Achiziţii, Licitaţii a 
comunicat faptul că a fost achiziţionat un mijloc fix de natura domeniului privat în baza 
procesului verbal de recepţie nr.152217/19.09.2016. Comisia convocată la data de 
19.09.2016 a admis recepţia unui bun cu denumirea de Autogreder Mista model RD 165C 
şi cu valoarea de 771.696,00 lei. Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat conform anexei nr.1 la prezentul raport. De asemenea, este necesară 
darea în administrare catre RAADPFL a acestui bun din anexa nr.1 la prezentul raport. 
          
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, cu prevederile art 7 din Legea Contabilitaţii 
nr.82/1991, republicată şi ale Ordinului Ministerului de Finante nr.1753/2004 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi 
de pasiv, cu prevederile Ordonantei nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu prevederile art. 36 alin 9 şi art. 
122 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi Titlul II – 
Proprietatea privată art. 557 (2) din Codul Civil, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
        1. Modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova prin: 

- completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 

- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr. 2 
        2. Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a HCL nr.282/2008, privind darea în administrarea 

RAADPFL Craiova a bunurilor apartinând domeniului privat. 

 

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV                           Vizat de legalitate, 

                Cristian Ionuţ Gâlea                          cons. Jur. Isabela Cruceru 

 

 

 
                                                                                       Întocmit, 
                                                                             Exp.Daniela Chiroiu                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 la H.C.L. nr.  

 
Intrari bunuri in domeniul privat 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea bunului Sup/mp/buc 

elemente de 
identificare, 

observaţii, stare de 
operativitate 

Valoare 

Inv/lei. 
Administrator 

1. 

teren aferent spaţiu 
comercial 

str.N.Iorga,nr.124,bl.A44-
45  

49 mp  

N-alee 
E-dom.public 

S-bl.A44 
V-sp.com.  

34.400 lei 
  

CLM  

2. teren str.Părului nr.9   357 mp  

N-propr.privată 
E- propr.privată 
S- propr.privată 

V-str.Părului 
 

 249.900 
lei  

CLM   

3. 
Autogreder Mista model 

RD 165C  
-  -  

771.696,00 
lei  

RAADPFL  

 
  



 
Anexa 2 la H.C.L. nr.  

 
 

Modificarea elementelor de identificare ale bunurilor din domeniul privat 
 
 

Nr. 

Crt. 
Denumirea bunului mp Nr inv. 

Valoare Inv. 

noua/lei. 

1.  

 teren str.Drumul Fabricii   
nr.10 (fost nr.12), 
diminuare suprafata de la 
698 mp la 654 mp  

654 mp 41000202  114.825 lei  

2.  
 teren str.Paltinis nr.3-3A, 
majorare suprafata de la 
370 mp la 1595 mp 

1595mp  41000202  
 1.245.672 lei 

  

3.  

 teren str.Tufanele nr.26 
(fost nr.30), diminuare 
suprafata de la 500 mp la 
474 mp 

474mp  41000300  
239.533 lei 
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