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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 
15.12.2016. 

Având în vedere raportul nr.193376/2016 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.4 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. 555-557 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, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din   prezenta hotărâre. 

  Art.2.La data intrării în vigoare a 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, modificată şi completată. 

    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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.193376/07.12.2016 

 
 
 
       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 noiembrie 2016 – decembrie 2016 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrarii unor bunuri care au fost 
receptionate şi care nu se impune a fi inventariate de către comisia permanentă de 
inventariere numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova, după cum urmează: 

 
1) Prin adresa nr.191296/2016 Serviciul Investiţii şi Achiziţii  transmite 

procesul-verbal de recepţie nr.169145/2016 a obiectivului de investiţii ,,Achiziţie modul 
pentru listare deblocări de cont sume poprite,, cu valoarea de 3840 lei 

2) Prin adresa nr.183253/2016 Serviciul Investiţii şi Achiziţii  transmite 
procesul-verbal de recepţie nr.178556/2016 a obiectivului de investiţii ,,Achiziţie licente,,  
cu valoarea totală de 66195,35 lei şi anume licenţă Autocad 2 buc cu 3492,77 lei, licenţă 
Microsoft 41 buc cu valoare totală de 36169,38 lei şi licenţă Office Standard 20 buc cu 
valoare totală de 26533,2 lei. 

3)  Prin adresa nr.191299/2016 Serviciul Investiţii şi Achiziţii  transmite 
procesul-verbal de recepţie nr.169143/2016 a obiectivului de investiţii ,,Achiziţie modul 
executare silită chirii şi concesiuni,, cu valoarea de 14280 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. 

 
  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 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 cu modificarile si completările ulterioare, ale art. 36 alin 2 lit c şi art. 122 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, ale  OMFP 
nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
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•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin 
completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 la prezentul raport. 

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

completările ulterioare. 
 

 
 

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



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
cod clasificare

1 Modul pentru listare deblocări de cont sume poprite 1 pv receptie 169145/2016 3840 3.2.4.

2 Modul executare silită chirii şi concesiuni 1 pv receptie 169143/2016 14280 3.2.4.

3 Autodesk autocad LT 2017 1an 2 pv receptie 178556/2016 3492,77 3.2.4.

4 Microsoft WIN 10 PRO OLP NL 64BIT 41 pv receptie 178556/2016 36169,38 3.2.4.

5 Microsoft OFFICE STANDAR 2016 OLP 20 pv receptie 178556/2016 26533,2 3.2.4.

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 
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