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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 
24.11.2016. 

Având în vedere raportul nr.183127/2016 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, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, OMFP nr.2861/2009 şi 
Titlul II – Proprietatea privată  art. 557 (2) 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; 

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 
bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. 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, 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 şi nr.147/1999 



\   

referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, modificată şi completată. 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 Art.5. 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.183127/2016 

 
 
 
       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 sept 2016 – oct 2016 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrarii unor bunuri sau iesirii unor bunuri, după cum 
urmează: 

1) Prin adresa nr.155976/2016 Serviciul Investiţii şi Licitaţii  transmite 
procesul-verbal de recepţie nr.141398/2016 a obiectivului de investiţii ,,Achiziţie modul 
executor judecătoreşti,, cu valoarea de 14.130 lei. Astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile B, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 
522/2007, cu bunurile identificate în cadrul  anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
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, 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 nr. 168894/16.11.2016.  
 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 bd Stirbei Voda nr.45 fost 35 cu suprafata de 500 mp  şi valoare de 210000lei 
-Teren aferent portic Spaţiu Comercial Baba Novac-17,85mp in valoare de 13 222,21 lei. 
- Teren Alexandru cel Bun nr.54(fost 52) 254mp din care aferent construcţiei 136mp in valoare de 177800 
lei. 
 -Prin adresa nr.170620/2016 RAADPFL Craiova administratorul Grădinii Zoologice 
ne transmite procese verbale ce reprezintă acte de donaţie fără pretenţii materiale din 
partea unor persoane fizice ale unor animale, pentru a pentru a completa inventarul 
domeniului privat aceste bunuri care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport. 
 -Direcţia Economico-Financiară a solicitat Companiei Naţionale de investiţii SA să 
ne transmită preţul dotărilor care au fost puse in funcţiune la obiectivul de investiţii ,,Sala 
Polivalentă 4000 locuri,,   Prin adresa înregistrată cu nr.177832/07.11.2016  CNI-SA ne 
transmite procesele verbale de recepţie cu numerele 4335/2013 şi nr.8066/2012 privind 
furnizarea şi montarea dotărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Sala Polivalentă 4000 
locuri,,  însoţite de situaţiile de livrări şi situaţiile de plată din care reiese valoarea 
bunurilor. Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat cu aceste bunuri care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport 
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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, bunuri imobile (terenuri) cu alte suprafeţe 
decât cele care deja există în inventar, s-au stabilit valorile de inventar ale acestora, 
conform procesului verbal de inventariere 168894/16.11.2016.  

 
 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. 

Teren str. Lipscani nr.42-64,54mp (în indiviziune). 
Teren aferent spatiu comercial Complex Baba Novac se diminueaza 
suprafaţa la 34mp şi valoare 25185,16 lei . 

-Deoarece in mod eronat a fost introdus in inventarul domeniului privat prin HCL 
nr. 130/2016 Teren str Părului nr.9 in suprafată de 357mp în loc de str. Părului nr. 19, 
astfel cum se află inscris in documentele prezentate ca material, este necesară 
îndreptarea erorii materiale în anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
 

3 ) -Prin adresa nr.153221/2016 RAADPFL ne informează că in baza procesului 
verbal de predare primire şi a Dispoziţiei nr. 3048/2016 emisă în conformitate cu 
prevederile Lg 10/2001 să scoatem din evidenţă Locuinţă Dimitrie Bolintineanu nr, 
3(fosta Adolf Beck nr.1), ca urmare a restituirii in natura fostilor proprietari. 
  Astfel este necesară scoaterea din inventarul domeniului privat a 
bunurilor care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 
 
 -Prin adresa nr.170620/2016 RAADPFL Craiova administratorul Grădinii Zoologice 
ne transmite actele de necropsie ale unor animale, pentru a scoate din evidenţa 
domeniului privat aceste bunuri care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 
 
4) Prin adresele nr.155710/2016, nr.155276/.2016, 116750/2016, 

nr.165906/2016 Serviciul Administrare Locuinţe solicită trecerea din domeniul privat în 
domeniul public a unor locuinţe pentru a fi repartizate ca locuinţe sociale. 

 
 

1 
LOCUINŢĂ STR.CÂMPIA ISLAZ NR.46;  3 
CAM, - SUP. 66,55 MP  Nr. inventar 

11000630 65378,76lei 

2 
LOCUINŢĂ  BLOC 110B1, SC. 1, AP. 9,  
CRAIOVIŢA  NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 51,12 
MP, BD. OLTENIA, NR. 21  Nr. inventar 

11000443 100984,63lei 

3 
LOCUINŢĂ  BLOC 40B, SC. 2, AP.16, 2 
CAM, - SUP. 38,85 MP, GEORGE 
ENESCU, NR. 96  Nr. inventar 

11000437 61396,88lei 

4 
LOCUINŢĂ  BLOC 7, AP. 14, 1 CAM,  
V.ROŞIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 
DECEMBRIE 1989, NR. 16  Nr. inventar 

11001042 22073,58lei 

5 Locuinta str. Trotuş nr.17, 1 cam, 8.4-
3,4mp  Nr. inventar 

11001349 6419lei 

6 
LOCUINŢĂ BLOC CASA ALBĂ, SC. B, 
ETJ. 2, AP. 5, 1 CAM. + DEPENDINŢE, - 
SUP. UTILĂ 32,12 MP 

Nr. inventar  11001130 59023,97lei 
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 Astfel, este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în 
inventarul domeniului public a locuintelor de mai sus care se regăsesc în anexa nr.4 
la prezentul raport.   

 

 
  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, ale art. 36 alin 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, ale  OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 
557 (2) din Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 
 

•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 

- completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 la prezentul raport 
- modificare a elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr. 2 
- scoaterea din inventar a bunurilor conform anexei nr.3 
- trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a 
bunurilor prezentate în anexa nr.4 

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

modificările cu modificările şi completările ulterioare 
 
•   Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, 
precum şi a HCL 282/2008 privind darea în administrare către RAADPFL a 
bunurilor din domeniul privat. 
 
 

••••   Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a 
H.G. nr. 141/2008 . 
 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                            
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
 
 
                   Vizat pentru legalitate, 
                          Isabela Cruceru 



                                                                               INTRĂRI BUNURIîn domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului buc/mp

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.

Administrato

r

1 Modul executori judecătoreşti 1 cod clasificare 3.2.4 14 130 CLM

2
Teren aferent portic Spaţiu Comercial Baba 

Novac-17,85mp
17,85

N,V domeniu public, E poporietate privată, S 

domeniu privat
13222,21 CLM

3 Teren bd Ştirbei Vodă nr.45 -500mp 500 N-bd Stirbei Vodă, E-S-V-proprietate particulara 210000 CLM

4
Teren Alexandru cel Bun nr.54(fost 52) 254mp 

din care aferent construcţiei 136mp
254 S- str Alexandru cel Bun, N-E-V prpprietăti private 177800 CLM

5
Ceas electronic masurare timp atac baschet -

Polivalentă
2

P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
16168,52

asociere 

CLM/RAADPFL

6 Tabelă electronica multisport- Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
312893,11

asociere 

CLM/RAADPFL

7 Poarta de hambal cu plasa- Polivalentă 2
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
13452,2

asociere 

CLM/RAADPFL

8 Sisteme baschet de competitie - Polivalentă 2
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
92160,53

asociere 

CLM/RAADPFL

9 Panou baschet de rezervă(sticlă) - Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
8084,25

asociere 

CLM/RAADPFL

10 Sistem fileu tenis de câmp- Polivalenta 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
6726,11

asociere 

CLM/RAADPFL

11 Sistem fileu volei -Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
145517

asociere 

CLM/RAADPFL

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 



12 Sistem Badminton mobil - Polivalentă 3
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
8019,59

asociere 

CLM/RAADPFL

13 Podium ring de box - Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
108055,69

asociere 

CLM/RAADPFL

14
Tabelă electronică principală Multisport FIBA 

Level 1, tip NA 33001-14 - Polivalentă
1

P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.8066/2012
310000

asociere 

CLM/RAADPFL

15
Tejghea garderobă( 1 buc în hol oficiali, 

garderobă, bufet) - Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.4335/2013
2633,8

asociere 

CLM/RAADPFL

16
Aparat determinare efort(în camera antidoping, 

cabinet medical)- Polivalentă 1
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.4335/2013
4806,2

asociere 

CLM/RAADPFL

17
Aparat vibromasaj (camera control antidoping, 

cabinet medical) -Polivalentă 2
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.4335/2013
7209,3

asociere 

CLM/RAADPFL

18
Trusă medicală (în camera control antidoping, 

cabinet medical)- Polivalentă 2
P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.4335/2013
4806

asociere 

CLM/RAADPFL

19
Masă masaj (camera de recuperare bazin, 

saună)
2

P.v recepţie la terminarea serv de furnizare, 

montare si punere in funcţiune nr.4335/2013
9612,4

asociere 

CLM/RAADPFL



la Hotărârea nr.

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, 

anexa, HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei. administrator

poziţia, anexa, 

HCL 

administrare

1 Teren str. Lipscani nr.42 -64,54mp in indiviziune 30,54 6-2-26/2015 41000751 26930,79 RAADPFL
513-A-282/2008; 

4-A-404/2011

2 Teren af. Spatiu comercial Complex Baba Novac-34mp 34 41001049 25185,16 CLM

3 Teren str. Părului nr.19, in indiviziune cotă 1/2 din 357mp 3-1-130/2016 41001151 249 900 CLM

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 

Modificarea  inventarului domeniului privat



Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

suprafaţa 

(mp)

administ

rator
nr.inventar

Valoare 

Inv/lei.

HCL 

administrare

1
Locuinta str. Dimitrie Bolintineanu nr.3( fostă 

Adolf Beck nr.1)
189,14 RAADPFL 11000739 185810,75

138-A-282/2008; 3-

1A-225/2010

2 porc vietnamez 21400531 10 HCL 100/2012

3 porc vietnamez 21400522 10 HCL 100/2012

4 porc vietnamez 21400530 10 HCL 100/2012

5 porc vietnamez 21400331 170 HCL 100/2012

6 caine haski 21400338 38 HCL 100/2012

7 caprior comun 21400409 15 HCL 100/2012

8 rata mandarină 21400387 75 HCL 100/2012

9 fazan auriu 21400370 85 HCL 100/2012

                                          ANEXA nr.3   La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului administrator

Nr inv in 

dom 

Valoare 

Inv/lei.

HCL 

administrare

1 LOCUINŢĂ STR.CÂMPIA ISLAZ NR.46;  3 CAM, - SUP. 66,55 MP RAADPFL 11000630 65378,76
163-A-282/2008; 
23-1A-225/2010

2
LOCUINŢĂ  BLOC 110B1, SC. 1, AP. 9,  CRAIOVIŢA  NOUĂ, 2 
CAM, - SUP. 51,12 MP, BD. OLTENIA, NR. 21

RAADPFL 11000443 100984,63 34-A-144/2012

3
LOCUINŢĂ  BLOC 40B, SC. 2, AP.16, 2 CAM, - SUP. 38,85 MP, 
GEORGE ENESCU, NR. 96

RAADPFL 11000437 61396,88 62-A-144/2012

4
LOCUINŢĂ  BLOC 7, AP. 14, 1 CAM,  V.ROŞIE, - SUP. 13,65 MP, 
STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

RAADPFL 11001042 22073,58 8-A-144/2012

5 Locuinta str. Trotuş nr.17, 1 cam, 8.4-3,4mp RAADPFL 11001349 6419

6
LOCUINŢĂ BLOC CASA ALBĂ, SC. B, ETJ. 2, AP. 5, 1 CAM. + 
DEPENDINŢE, - SUP. UTILĂ 32,12 MP

RAADPFL 11001130 59023,97
169-A-282/2008; 
27-1A-225/2010

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat
                                          ANEXA NR.4 la HCL nr.
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