
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                          PROIECT        

HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.222/2015 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca 

urmare a implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova” 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

Având în vedere raportul nr.139051/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.222/2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a 
implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”; 

 În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.1500/2007 privind unele 
măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea 
proiectelor de investiţii, în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor 
zoologice; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.222/2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
rezultate ca urmare a implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică 
Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi 
nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 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. 139051/18.09.2015                                                               SE APROBĂ,                                                                               

                      PRIMAR   
                                        Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
                                                          RAPORT  
 
 
  Urmare a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 Consiliul Local al Municipiului 

Craiova a obtinut o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% (2.092.123,18 lei) din 
valoarea totala a cheltuielilor eligibile  necesare amenajarii gradinii zoologice,  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova revenindu-i  un cuantum de 25% (725.565,14 lei). Pentru 
fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din Craiova a fost executată 
investiţia ,, Reamenajare Grădină zoologică Craiova. 

 Prin adresa nr.89722/18.06.2015 Direcţia Investiţii a transmis Procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor acestui obiectiv cu nr.75014/25.05.2015, unde sunt 
recepţionate bunuri/mijloace fixe atît de natura domeniului privat cât şi  public cât şi 
obiecte de inventar care au fost recepţionate în gradina zoologică. 

 În luna iunie 2015 prin HCL nr.225 au fost inventariate în domeniul privat şi de 
asemenea prin HCL nr.226 au fost inventariate în domeniul public bunurile astfel cum au 
fost receptionate la acea dată. 

  
 Pentru un management adecvat al proiectului şi a investiţiei Reamenajare 

Grădină zoologică a fost aprobată prin HCL nr.222/iunie 2015 darea în 
administrarea RAADPFL a bunurilor rezultate ca urmare a implementării 



proiectului ,,Reamenajare Grădină zoologică Craiova,,  la valorile la care fuseseră 
recepţionate la acea dată. 

 Prin adresa nr.102432/10.07.2015 Direcţia Investiţii a înaintat anexa modificată la  
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor acestui obiectiv cu 
nr.75014/25.05.2015,  prin adăugarea la valoarea fiecărui bun (atât la mijloacele fixe cât şi 
la obiectele de inventar) a cotei aferente proiectării şi avizelor precum şi a cotei de 0,8% 
pentri IS Construcţii.  

 În acest sens au fost aprobate hotărârile de consiliu local nr.266/2015 şi 267/2015 
care au modificat hotărârile de inventariere anterioare, prin majorarea valorilor mijloacelor 
fixe, şi de asemenea au modificat hotărârea nr.222/2015 privind darea în administrare către 
RAADPFL  a grădinii zoo.  

 Deoarece obiectele de inventar rezultate în urma lucrărilor de amenajare a grădinii 
zoologice care au fost deja date  în administrarea RAADPFL, identificate şi încadrate  în 
anexa la HCL nr.222/2015 la categoria obiecte de inventar, se regăsesc la valoarea 
nemajorată cu cota aferentă proiectării şi avizelor este necesară modificarea HCL 
222/2015 astfel încât anexa să cuprindă toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar la 
valorile finale stabilite de comisia de recepţie a obiectivului. 

   
 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 

litera a şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova :   

• Modificarea anexei la HCL nr.222/2015 privind  darea în      administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
unor bunuri rezultate ca urmare a implementării proiectului ,,Reamenajare Grădină 
Zoologică Craiova,, conform anexei la prezentului raport.   

• Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr.282/2008  referitoare la darea în      
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată şi a HCL nr.80/2006 referitoare la darea în      administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

 
 
 

      DIRECTOR EXECUTIV,                                                  Şef serviciu,   
cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                Silvia Nănău 
 
 
                                                                ÎNTOCMIT, 

                                                                     exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 



                                              
 
 

 
 



Anexa la H.C.L. nr

Nr. 
crt.

Denumire UM Cant 
Valoare unitara 

(fara TVA)
Valoare cu TVA

Incadrare cf. 
HG 2139/2004

Durata normala de 
functionare/domeniu 

public/privat

1
Cladire 
administrativa

buc. 1 185.861,73 230.468,54 1.6.4.    50 ani domeniu 
public            

2
Cladire spatiu 
carantina si cabinet

buc. 1 130.103,19 161.327,96 1.2.11.   
 20 ani domeniu 

public           

3 Cladire depozitare buc. 1 92.930,85 115.234,25 1.1.17.   30 ani domeniu 
public              

4 Camera pompelor buc. 1 92.930,85 115.234,25 1.8.12. 40 ani domeniu 
public         

5 Adapost carnivore buc. 1 278.792,56 345.702,77 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

6
Adapost urs, 
mistret, vulpi

buc. 1 185.861,71 230.468,52 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

7 Adapost porc pitic buc. 1 92.930,85 115.234,25 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

8 Adapost maimute buc. 1 92.930,85 115.234,25 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

9 Adapost erbivore buc. 1 92.930,85 115.234,25 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

10 Adapost cerb buc. 1 9.293,10 11.523,45 1.2.11. 20 ani domeniu  
privat         

11 Voliere pasari mp 1.466,07 63,39 115.234,25 1.2.11. 20 ani domeniu privat          

12 Bazin carnivore - - 371.723,42 460.937,04 1.2.8. 30 ani domeniu 
public          

13
Bazin urs, mistret, 
porc pitic

buc. 1 185.861,71 230.468,52 1.2.8. 30 ani domeniu  
public         

14 Gard exterior mp 1759,28 105,65 230.468,52 1.6.3.2. 25 ani domeniu privat          

15
Garduri interioare 
separatoare

mp 879,64 105,65 115.234,25 1.6.3.2. 25 ani domeniu privat          

16.1 Alei ml - 7.241,17 8.979,04 1.3.7.3. 35 ani domeniu 
public                      

16.2
Amenajare mediu 
(plantare arbori si 
gazon)

mp - 29.931,19 37.114,68  2.4.2.10
 20 ani domeniu 

public 

17 Sant uscat cervide - - 18.586,19 23.046,87 1.8.10.1. 30 ani domeniu privat          

18 Contor apometru buc. 1 419,40 520,06
obiect de 
inventar

19 Hidrant gradina buc. 8 214,20 2.124,89
obiect de 
inventar

20 Pompa de basa buc. 1 2.279,58 2.826,68
obiect de 
inventar

21

Ventilator de 
tubulatura 
introducere aer 
proaspat 600 mc/h, 
200 Pa

buc. 1 2.018,01 2.502,33
obiect de 
inventar

BUNURI REZULTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "REAMENAJARE GRADINA 
ZOOLOGICA CRAIOVA"  date în administrare RAADPFL Craiova



22
Ventilator turela 
evacuare aer viciat 
700 mc/h, 150 Pa

buc. 1 3.967,32 4.919,48 2.1.17.3.
8 ani domeniu privat           

23
Ventilator axial de 
perete 900 mc/h, 50 
Pa

buc. 1 1.527,77 1.894,43
obiect de 
inventar

24
Boiler electric 50 
litri

buc. 1 416,86 516,90
obiect de 
inventar

25
Convector electric 
perete 1000 W

buc. 2 876,76 2.174,37
obiect de 
inventar

26
Convector electric 
perete 1500 W

buc. 5 378,00 2.343,63
obiect de 
inventar

27
Ventilator de 
tubulatura 200 
mc/h, 125 Pa

buc. 1 571,21 708,30
obiect de 
inventar

28
Ventilator axial de 
perete 335 mc/h, 15 
Pa

buc. 1 231,00 286,44
obiect de 
inventar

29
Centrala termica 47 
kW

buc. 1 14.805,19 18.358,44 2.1.16.   12 ani domeniu  
privat          

30 Boiler 300 litri buc. 1 2.940,04 3.645,65 2.1.16.   12 ani domeniu  
privat          

31
Ventilator de 
tubulatura 100 
mc/h, 100 Pa

buc. 1 159,60 197,91
obiect de 
inventar

32
Ventilator axial de 
perete 900 mc/h, 15 
Pa

buc. 1 978,61 1.213,48
obiect de 
inventar

33
Gard electric 
perimetral

ans 1 24.150,31 29.946,39 2.1.17.7. 10 ani domeniu privat

34 Birouri buc. 2 157,50 390,61
obiect de 
inventar

35 Scaune buc. 12 68,25 1.015,57
obiect de 
inventar

36 Mese studiu buc. 5 262,50 1.627,52
obiect de 
inventar

37 Dulap birou buc. 4 157,50 781,21
obiect de 
inventar

38 Vestiare buc. 2 714,01 1.770,74
obiect de 
inventar

39 Rafturi metalice buc. 6 102,90 765,59
obiect de 
inventar

40 Masa inox buc. 1 1.155,01 1.432,22
obiect de 
inventar

41 Masa inox buc. 1 850,51 1.054,63
obiect de 
inventar

42 Agregate frigorifice buc. 1 6.354,68 7.879,81 3.1.5. 5 ani domeniu  privat         
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