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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 
23.11.2017. 

Având în vedere raportul nr.157983/2017 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, Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 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 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, 



\   

         Mihail GENOIU 
 

Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.157983/08.11.2017 

          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR,                                                                                                        
                           Mihail Genoiu 
   
                                                             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 oct 2017 – nov 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri. 
         În perioada oct 2017 – nov 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri, pentru care nu este necesară inventarierea 
lor de către comisia de inventariere permanentă numită prin Dispoziţia Primarului 
municipiului Craiova nr.285/2016.   

Prin adresa nr. 155964/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele 
privind recepţia obiectivului de investiţii ,, Licenţe-soft DOCLIB 38,, in valoare de 2616,09 lei 
achizitionat în baza facturii nr.30271/2017 şi recepţionat conform procesului-verbal de 
recepţie nr. 146035/2017.  
  De asemenea prin adresa nr. 148956/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează 
documentele privind recepţia obiectivului de investiţii ,, Tehnică de calcul router,, in valoare 
de 8996,40 lei achizitionat în baza facturii nr.46083/2017. Este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat cu aceste bunuri, care se regăsesc în 
anexa 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, 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. 557-557 din 
Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

•••• Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu bunurile 
prezentate în anexa la prezentul raport.  
 

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

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                            Sef serviciu,              
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                               Madlen Voicinovschi 
 
              
 
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
                Vizat pentru legalitate, 
            Cons jur. Alexandra Beldea 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Licenţă -soft DOCLIB 38 1 2616,09 CLM

2 Tehnică de calcul router 1 8996,40 CLM

Presedinte de Sedintă,

Anexa  la HOTARAREA  nr. 
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