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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 

31.12.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.179157/2020, raportul nr.180127/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.180937/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil, Hotărârii Guvernului 
nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, art.354 şi art.356 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
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 anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
               Art.2. Pe data 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, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

             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, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 



                 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.179157/ 08.12.2020 
 
 
 
 
 
 
                                 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
             privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 s-a aprobat  
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii a înaintat către Direcţia Patrimoniu documentele 
referitoare la achiziţionarea unor bunuri de natura domeniului privat, pentru includerea lor 
in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova  

SC Salubritate Craiova transmite procesul verbal de casare nr.19418/2020 a unor 
mijloace fixe si este necesară scoaterea acestora din inventarul domeniului privat al 
municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu Titlul II – Proprietatea 
privată  art. 555-557 din Codul Civil, potrivit prevederilor OMFP nr.2861/2009, ale HG nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, 
potrivit prevederilor  art.129, alin 2, lit.c, art.354 şi art 356 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,     considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea 
şi respectiv aprobarea unei hotărâri privind modificarea inventarul domeniului privat al 
Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
        
                    PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
                                                                                                      Întocmit, 

                                                                          Director executiv, 
                                                                          Cristian Ionuţ Gâlea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.180127/10.12.2020 

                
 
 
                                                

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului 
 domeniului privat al municipiului Craiova 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 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. 

1. Având în vedere că în ultima perioadă au avut loc diferite achiziţii de bunuri, 
prezentate mai jos, care  au fost recepţionate conform proceselor verbale de recepţie 
întocmite pentru fiecare situaţie în parte, se impune înscrierea acestora în inventarul 
bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează: 

- Prin adresa cu nr. 161583/2020 Serviciul Investiţii si Achiziţii înaintează 
documentele privind achiziţia de Router/FirewallFortigate 100E  care a fost recepţionat 
conform procesului verbal de recepţie nr. 140612/25.09.2020. 

- Prin adresa cu nr. 154847/2020 Directia Servicii Publice înaintează 
documentele privind achiziţia unei autoutilitare tip cabină dublă cu benă basculabilă 
pentru  transport deschis model Opel Movano care a fost recepţionată conform 
procesului verbal de recepţie nr.148017/2020. Autoutilitara va fi utilizată în desfăşurarea 
activităţii de către SC Termo Craiova SRL, conform procesului verbal de custodie nr. 
150856/2020 şi va fi dată în concesiune acestei instituţii. 

- Prin adresa cu nr. 152524/2020 Direcţia Servicii Publice înaintează 
documentele privind achiziţia a patru bucăţi containere depozitare simple cu aer 
condiţionat care au fost recepţionate conform procesului verbal de recepţie nr.86367/2020 
şi vor fi administrate de către RAADPFL Craiova. 

- Prin adresa cu nr. 176294/2020 Serviciul Investiţii si Achiziţii înaintează 
documentele privind achiziţia de licenţe: FC-10-00E80-950-02-36 subscriptie 3 ani 24x7 
Bundle pentru Fortigate 80E  Bunurile au fost recepţionate conform procesului verbal de 
recepţie nr. 143247/01.10.2020. 

- Prin adresa cu nr. 176306/2020 Serviciul Investiţii si Achiziţii înaintează 
documentele privind achiziţia de licente: soft DOCLIB 38  Bunurile au fost recepţionate 
conform procesului verbal de recepţie nr. 145846/06.10.2020. 

- Prin adresa cu nr. 161583/2020 Serviciul Investiţii si Achiziţii înaintează 
documentele privind achiziţia de licenţe BRISCAD V20 şi Autocad 2D LT2021 COM 
recepţionate conform procesului verbal de recepţie nr. 140625/25.09.2020. 

- Prin adresa cu nr. 176297/2020 Serviciul Investiţii si Achiziţii înaintează 
documentele privind achiziţia a cinci multifuncţionale A3 şi A4  Acestea au fost 
recepţionate conform procesului verbal de recepţie nr. 167490/16.11.2020. 

- Prin adresa cu nr. 170365/2020 Directia Servicii Publice înaintează 
documentele privind achiziţia unei pompe submersibile multietajate necesara Serviciului 
Administrare Stadion, care a fost recepţionată conform procesului verbal de recepţie 
nr.165193/2020.  

- Prin adresa înregistrată la RAADPFL Craiova cu nr. 35161/30.10.2020 şi la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr.159999/2020, se comunică faptul că a fost modificat 
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numărul de exemplare de animale de la Gradina Zoologică în sensul că au fost aduse un 
număr de opt lebede conform proceselor verbale nr.33897/19.10.2020 şi nr. 
33898/19.10.2020. 

Toate bunurile menţionate anterior vor completa inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova si se regăsesc înscrise în anexa nr.1 a prezentului 
raport. 

2. De asemenea, RAADPFL Craiova informează prin adresa menţionată anterior 
că a fost inregistrat decesul unui porc mistreţ conform actului de necropsie nr. 33899/2020 
şi este necesară anularea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova  aprobat prin HCL nr.522/2007 a poziţiei 213 din anexa 2B, conform 
anexei nr.2 a prezentului raport.  

Prin adresa cu nr.174292/2020 SC Salubritate Craiova SRL transmite procesul 
verbal nr. 19418/2020 de casare şi valorificare a unor utilaje din categoria bunurilor de retur 
şi este necesară anularea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunurilor cu numerele de inventar 21300072, 21300080 şi 21300081, 
conform anexei nr.2 a prezentului raport.  

 
 In cuprinsul art 354 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ se menţionează 
faptul că domeniul privat al unităţilor administrativ- teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în 
proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public, iar asupra acestor bunuri unităţile  
administrativ- teritoriale au drept de proprietate privată.. 
 In cuprinsul art 356 alin 7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ este 
prevăzut ca evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie ţinută distinct în contabilitate, potrivit 
legii. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus în procesele verbale de recepţie de către 
comisiile de recepţie, conform referatului de aprobare nr.179157/ 08.12.2020 şi în 
conformitate cu Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil, potrivit 
prevederilor OMFP nr.2861/2009 ale HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, potrivit prevederilor  art.129, alin 2, lit.c, 
art.354 şi art 356 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,    propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

1. Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova cu bunurile identificate în anexa nr.1 la prezentul raport. 

2. Anularea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunurilor identificate in anexa nr.2 la prezentul raport. 

3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărâri Consiliul Local al Municipiului Craiova 
nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului 
privat al municipiului Craiova, cu modificarile şi completările ulterioare. 
 

 
 

Director Executiv,                                                           Şef Serviciu, 
        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă                                                             

 
 
 
 
 
         Întocmit, 
                                                                                                 Exp. Madlen Chiriac 



Intrari bunuri in inventarul domeniului privat
                                                                       

Nr. 
Crt.

cod de 
clasificare

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 
dobandiri
işi/sau al 
darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 .1.5.12
Container depozitare cu aer 

conditionat- 4buc
2020 66763,76

Proces verbal de receptie 
nr.86367/2020, bunuri in 

administrarea RAADPFL Craiova

2 .2.3.2.2.3
Autoutilitară tip cabină dublă cu benă 

basculavilă pentru transportul 
deschis Crew Cab L3H13,5t2.3Turbo Diesel sasiu 

WOVVS8601LB207825 motor CO24111

2020 160412

Proces verbal de receptie 
nr.148017/2020,proces verbal de 

custodie 150856/2020, concesionat SC 
Termo Craiova SRL

3 .- Router/Firewall Fortigate 100E licente fill UTM 36 luni si migrare a 
retelei de dare pe platforma Fortigate 
fără întreruperea serviciilor

2020 30821
Proces verbal de receptie 

nr.140612/2020, Directia Impozite si 
Taxe

4 licente FC-10-00E80-950-02-36
subscriptie 3 ani24x7 bundle pentru 
Fortigate 80E 2020 11137,21

Proces verbal de receptie 
nr.143247/2020

5 licente DOCLIB 38 soft 2020 1399,44
Proces verbal de receptie 

nr.145846/2020

6 licente BRICSCAD V20 Platinum soft 2020 10084,06
Proces verbal de receptie 

nr.140625/2020

Anexa nr.1   la HOTARAREA  nr. 



7 licente AUTOCAD LT 2021 soft- 9 buc 2020 57191,4
Proces verbal de receptie 

nr.140625/2020

8 .3.2.1 Multifunctionala laser color A3 Kyocera Ecosys 2020 11305
Proces verbal de receptie 

nr.167490/2020

9 .3.2.1 Multifunctionala laser monocrom  A4 Kyocera Ecosys -3buc 2020 12673,5
Proces verbal de receptie 

nr.167490/2020

10 .3.2.1 Scaner A3 Canon image formula dr-g2110 2020 23681
Proces verbal de receptie 

nr.167490/2020

11 .2.1.17.1.2 Pompa submersibila multietajata Belardi 4 R14 M cu Panou CB 300 2020 2510,9
Proces verbal de receptie 

nr.165193/2020

12 .2.4.1.4 Lebede 8buc 2020 640
proces verbal de ridicare de pe 
domeniul public

Presedinte de sedintă,



 Anulări bunuri din inventarul domeniului privat
                                                                       

Nr. 
Crt.

cod de 
clasificare

Denumirea bunului
elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 
dobandiri
işi/sau al 
darii in 

folosinta

Valoare 
Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 
prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 .2.4.1.4 porc mistret act de necropsie; nr inventar 21400434 2007 8 HCL 522/2007

2 Autocompactor Renault nr inv. 21300072 2010 HCL 209/2011

3 Autosasiu dj 42 SAL nr inv. 21300080 2011 HCL 209/2011

4 Autosasiu dj 95 SAL nr inv. 21300081 2011 HCL 209/2011

Presedinte de sedinta,

Anexa  nr.2  la HOTARAREA  nr. 
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