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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 
29.10.2015. 

Având în vedere raportul nr.157487/2015 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.6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor  fixe şi Titlul II, Capitolul I, art. 557 alin.2 din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, 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 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 modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 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 modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
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 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.157487/22.10.2015 

 
 

   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 sept 2015 – oct 2015 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor 
bunuri. 

 
1) Prin adresa nr. 145424/2015 Consiliul Judeţean Dolj a comunicat H.C.J 

nr.223/2015 care a aprobat transmiterea fără plată a unor sirene electrice pentru alarmarea 
populaţiei aflate pe raza administrativ teritorială a municipiului Craiova de la Consiliul 
Judeţean Dolj la Consiliul Local al Municipiului Craiova. Transferul a fost făcut în 
condiţiile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.  

Primăria Craiova, Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă a 
transmis prin adresa 77388/2015 acordul privind preluarea sirenelor electrice de 3-5kw, 
amplasate pe raza administrativ teritorială a municipiului. 

Transmiterea s-a făcut în baza procesului verbal de predare –preluare înregistrat 
la Primăria Municipiului Craiova cu nr.154874/19.10.2015, care cuprinde cele 15 sirene 
fiecare având valoarea de 2985,58 lei, locul unde se găsesc amplasate fiecare, precum 
observaţii tehnice (starea de operativitate) ale acestor bunuri. 

Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, 
secţiunile B, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 522/2007, cu bunurile sirene pentru alarmarea 
populaţiei identificate conform poziţiilor 1-15 ale anexei nr.1 la prezentul raport. 

 În perioada sept 2015 – oct 2015 au avut loc operaţiuni de inventariere conform 
prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii. 

            Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la 
faţa locului de către personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere 
numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr.3097/2015, care a identificat 
suprafeţe noi de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului 
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verbal de inventariere nr. 156885/21.10.2015 astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la 
HCL. nr. 522/2007, cu bunurile identificate la poziţiile nr.16-19  ale anexei nr.1 la 
prezentul raport, după cum urmează : 

   -Teren str. Dezrobirii nr.54(fost nr.62C)- lot 2-46mp din care af ct 39mp 
   -Teren str. Brestei nr.29- 2227mp  din care sup construită 915mp 
   -Teren str.  N. Bălcescu nr.61, 61A,61B-sup 241mp din care sup const.C1-

38mp, C2-64mp, C3-sup 85mp 
  - Teren str. C Argetoianu nr.2A(fost Brazda nr.64C) 
  

2) Au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa locului de către 
personal de specialitate din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia 
Primarului municipiului Craiova nr.3097/2015 care a identificat bunuri imobile (terenuri) 
cu alte suprafeţe decât cele care deja există în inventar, a stabilit valorile de inventar ale 
acestora, conform procesului verbal de inventariere 156885/21.10.2015 astfel este 
necesară modificarea elementelor de identificare denumire, suprafaţă şi valoare ale 
bunului din domeniul privat, poziţia 591 secţiunea A, din anexa nr.2 la HCL. nr. 
522/2007, cu nr de inventor 41000150 care devine Teren str. Dezrobirii nr.54(fost 
nr.62C)- lot 1-101mp din care af ct 63mp,  conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

  
Conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.799/2015 a fost 

vândut către Efrim Dorel  suprafata de 50,75 mp din  Teren str. Teodor Aman nr.6, pentru 
ducerea la îndeplinirea a HCL nr. 504/2014 care a  aprobat vânzarea terenului spaţiului 
comercial din Municipiul Craiova, str. Theodor Aman nr.6. Astfel este necesară 
modificarea elementelor de identificare, suprafaţă şi valoare ale bunului din 
domeniul privat cu nr de inventar 41001044, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
                 3)   Conform contractului de schimb autentificat nr.506/2015, pentru 

ducerea la îndeplinirea a HCL nr. 612/2014 care a  aprobat schimbul, Neagu Constantin şi 
Neagu Doina au primit de la autoritatea locală bunul  Teren Bd dacia nr.43A   

 Este necesară anularea poziţilor acestora din inventarul domeniului privat 
conform anexei nr.3 la prezentul raport.  

 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 

privind 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 9 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 557 (2) din Codul Civil,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 

 - completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
 - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa 

nr. 2 
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 - anularea bunurilor conform anexei nr.3. 
 
 

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

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                      
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                               
 
 
               
 
                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr.

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului

Sup/
mp/
buc

elemente de identificare, 
observaţii, stare de operativitate

Valoare 
Inv/lei. Locaţie /amplasare Administr

ator

1 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1
neoperativă, necesită întreţine 

rereparaţii şi repunere în 
funcţiune

2985,58 bl 36,Craioviţa Nouă CLM

2 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1
neoperativă, necesită întreţine 

rereparaţii şi repunere în 
funcţiune

2985,58 Scoala ,,Elena Farago,, 
Craioviţa Nouă CLM

3 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 necesită întreţinere 2985,58 str. Elena Farago, 
bl.143B CLM

4 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1  necesită întreţine  şi relocare 
de sub acoperiş bloc 2985,58 Bl 160E Craioviţa Nouă-

serviciul ambulantă CLM

5 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 Întreţinută corespunzător 2985,58 str. Drumul Jiului Direcţia 
Drumuri si poduri CLM

6 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 necesită întreţinere 2985,58 staţiunea experimentală 
Şimnic CLM

7 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 necesită întreţinere 2985,58 Str. Ştirbei Vodă, nr.29 Bl 
A3 CLM

8 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1
neoperativă, necesită întreţine 

rereparaţii şi repunere în 
funcţiune

2985,58 Şcoala nr.14-Bariera 
Vâlcii CLM

9 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 necesită întreţinere 2985,58 Bd. Dacia bl.34-36 CLM



10 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1
neoperativă, necesită întreţine 

rereparaţii şi repunere în 
funcţiune

2985,58 Şcoala nr.25-Făcăi CLM

11 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1
neoperativă, necesită întreţine 

rereparaţii şi repunere în 
funcţiune

2985,58 Şcoala Ion creangă str. 
Brestei nr.597 CLM

12 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1 necesită întreţinere 2985,58 Poligon Balta Verde CLM

13
Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1

neoperativă, necesită întreţine 
rereparaţii şi repunere în 

funcţiune
2985,58

Grădiniţa nr.34 Popoveni
CLM

14
Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-5kw 1

neoperativă, necesită întreţine 
rereparaţii şi repunere în 

funcţiune
2985,58 Aeroportul Internaţional 

Craiova
CLM

15 Sirenă electrică pentru alarmarea populaţiei-3kw 1 necesită întreţinere 2985,58 Bl U2 Brazda lui Novac CLM

16
Teren str. Dezrobirii nr.54(fost nr.62C)- lot 2-46mp din care af 

ct 39mp 46 35420 RAADPFL

17
Teren str. Brestei nr.29- 2227mp  din care sup construită 
915mp 2227 1558900  CLM

18
Teren str.  N. Bălcescu nr.61, 61A,61B-sup 241mp din care 
sup const.C1-38mp, C2-64mp, C3-sup 85mp 241 168700  RAADPFL

19 Teren str. C Argetoianu nr.2A(fost Brazda nr.64C) 60 45300 CLM

Preşedinte de şedinţă,



Anexa nr.2 la HCL nr.

MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului Nr.inv.

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L

Suprafaţă 
mp/buc

Valoare 
Inv. Lei

Administra
tor

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L 
ad

m
in

is
tr

ar
e

1 Teren str. Dezrobirii nr.54(fost nr.62C)- lot 1-101mp 
din care aferent construcţiei 63mp 41000150 591-2A-522/2008 101 77770 RAADPFL 465-A-282/2015

2 Teren str. Teodor Aman nr.6 41001044 5-1-524/2013 540,25 399783

Preşedinte de şedinţă,



Nr. 
Crt. Denumirea bunului poziţia din inventar, anexa, 

HCL Nr inv. Valoare Inv/lei.

1 Teren Bd Dacia nr.43A 4-1-147/2013 41001117 48024

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Poziţiile anulate din inventarul domeniului privat
                                          ANEXA NR.3 la Hotărârea nr.
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