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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 extraordinară din data de 
09.01.2018. 

Având în vedere raportul nr.2090/2018 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.2090/04.01.2018 

          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 dec 2016 – ian 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri. 

In acest sens, prin adresa cu nr.1075/03.01.2018 Directia Servicii Publice ne transmite 
faptul că au fost achiziţionate un număr de cinci autobuze Solaris.         
 Proiectul „Transport de calitate în municipiul Craiova“, este un proiect integrat în 
urma căruia oraşul va putea beneficia de un transport de călători modern. 

Având în vedere că parcul auto cu care se desfăşoară în prezent transportul public 
este destul de îmbătrânit, este necesară şi oportună înlocuirea a cât mai multor autobuze 
care vor facilita transportul public local de persoane prin curse regulate în Municipiul 
Craiova. 

În conformitate cu cele menţionate în Nota de fundamentare nr. 10980/2014 privind 
necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii,,Achiziţie autobuze noi” în 
Programul de Investiţii Publice pe anul 2014, a fost incheiat un acord cadru pentru o 
perioadă de 4 ani iar valoarea estimată a acordului cadru este de 55.800.000 lei privind 
achiziţionarea unui număr de 50 de autobuze noi. În temeiul Acordului cadru 
nr.94172/27.06.2014, a fost încheiat contractul subsecvent de furnizare nr.3  între 
Municipiul Craiova şi Asocierea S.C. Solaris Bus&Coach S.A.- S.C. IAC Management 
S.R.L. prin lider S.C. Solaris Bus&Coach S.A. 
   În conformitate cu cele menţionate la pct 4 din contract, furnizorul se obligă să 
livreze bunurile obiectivului de investitii ,,Achiziţie autobuze noi- 5 buc” iar achizitorul se 
obligă să plătească pretul de 4.374.000 lei. 
 În urma examinării documentaţiei, comisia de recepţie a întocmit procesul verbal de 
recepţie nr.185224 din data de 22.12.2017, a acordat calificativul corespunzător, a stabilit 
măsuri şi termene de ducere la îndeplinire, şi a propus încadrarea mijloacelor fixe 
,,Autobuze noi” la clasificaţia 2.3.2.1.3.1. 

 
  
 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 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 mijloacele fixe prezentate în anexa nr. 1 
 

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

 
          
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                         Sef serviciu,             
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                       Anca Madlen Voicinovschi    
 
 
  
 
 
 
             
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
 
 
                Vizat pentru legalitate, 
                     Raluca Stanciu 



Anexa  la HCL nr.

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Cr

t.

Denumirea bunului Şasiu (serie număr) Factură (număr data) Valoare Inv/lei.

Catalog 

clasificare 

HG 

2139/2004

1 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163HB018223 nr.4861005066/21.11.2017 1041012 2.3.2.1.3.1

2 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163HB018224 nr.4861005194/12.12.2017 1041012 2.3.2.1.3.1

3 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163HB018225 nr.4861005195/12.12.2017 1041012 2.3.2.1.3.1

4 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163HB018226 nr.4861005196/12.12.2017 1041012 2.3.2.1.3.1

5 Autobuz Solaris Urbino 12 SUU241163HB018227 nr.4861005197/12.12.2017 1041012 2.3.2.1.3.1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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