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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 
28.09.2017. 

Având în vedere raportul nr.127955/2017 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, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) se completează cu bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

c) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

d) trecerea din domeniului privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 
bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
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aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, 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.147/1999 
referitoare la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al 
municipiului Craiova, modificată şi completată. 

               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 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.127955/20.09.2017 

        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 august 2017 – septembrie 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri. 

 
        1)- În perioada august - septembrie 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri.  
 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. nr.285/2016 care a identificat suprafeţe 
noi de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de 
inventariere nr. 127946/2017,  astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul 
raport.după cum urmează: 
         - se introduce în inventar teren str.M Kogălniceanu nr.16, aferent imobil în suprafata 
333 mp-valoare de inventar de 432900 lei. 
 - se introduce în inventar teren str.Potelu nr.17, aferent imobil în suprafata 173 mp-
valoare de inventar de 17300 lei.  

 
 2) Au fost inventariate de asemenea prin identificarea la faţa locului de către 
personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere, 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 nr127946/2017astfel 
este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare ale 
bunurilor din domeniul privat, , conform anexei nr.3 la prezentul raport, după cum 
urmează : 
           - Se majorează la 362mp suprafaţa terenului din str. Bucovăt nr.141, având nr de 
inventar 41000646, iar valoarea de inventar devine astfel 392 088,84 lei. 
           - Se majorează la 275mp suprafaţa terenului din str. Traian Demetrescu nr.43, având 
nr de inventar 41001039, iar valoarea de inventar devine astfel 203113,35 lei. 

 
3) Prin adresele nr. 121812/2017,nr.121818/2017, nr.121807/2017, şi 

nr.123189/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele privind recepţia unor 
bunuri, după cum urmează: 

- ,,Achiziţie licente,,    pentru Compartimentul Informatică în valoare totală de 79 
397,99 lei recepţionate conform procesului- verbal  de recepţie nr.120145/2017. Conform 
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facturii nr.1826/2017 au fost achizitionate 19 buc licenţe Office 2016, 57 buc licente 
Windows 10 Pro OLP şi 3 bucati licente Abbyy Finereader. 

- ,,Achiziţie tehnică de calcul,,    pentru Compartimentele Informatică în valoare 
totală de 219693,04 lei recepţionată conform procesului- verbal  de recepţie 
nr.121017/2017. Conform facturii nr.1825/2017 au fost achizitionate 36 bucăţi Staţii de lucru 
DELL, şi Multifunctional A3 Kyocera.. 

 Astfel, este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat cu aceste bunuri, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport.  

 
- A fost achiziţionat , în baza facturii nr.5004998/2017,,Tractor Multifuncţional,, 

în valoare de 55288 lei. receptionat conform procesului verbal de receptie nr.115511/2017 
 Bunul a fost lăsat in custodie la RAADPFL Craiova care are obligatia sa asigure paza 
si depozitarea in bune condiţii pană la semnarea procesului verbal de predare primire in 
vederea administrării lui şi a fost incheiat procesul verbal de custodie nr.115512/2017. Prin 
adresa nr.121807/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii solicită predarea in administrarea 
RAADPFL a acestui bun. 

- A fost achiziţionată în baza facturii nr.THMR/2017,,Maşină de înnisipare şi 
împrăştiere a compostului/fertilizant,, în valoare de 34867 lei receptionată conform 
procesului- verbal de receptie nr.119778/2017. Bunul a fost lăsat in custodie la RAADPFL 
Craiova care are obligatia sa asigure paza si depozitarea in bune condiţii pana la semnarea 
procesului verbal de predare primire in vederea administrării lui. A fost incheiat procesul 
verbal de custodie nr.119787/2017. Prin adresa nr.123189/2017 Serviciul Investiţii şi 
Achiziţii solicită predarea in administrarea RAADPFL a acestui bun. 

- Astfel, este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat cu bunurile care vor fi administrate de RAADPFL, şi care se regăsesc în anexa 
nr.2 la prezentul raport.  

 
4) Prin adresa nr.120040/2017 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 

trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public a locuinţei cu nr de inventar 
11000683 situată în Craiova str.Caracal nr.59 care a devenit vacantă şi se doreşte 
repartizarea acesteia ca locuinţă socială. Astfel, este necesară  trecerea din inventarul 
domeniului privat în inventarul domeniului public a locuintei de mai sus, care se 
regăseşte înscrisă în anexa nr.4 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: 
 

•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 
   -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
   - completare cu bunurile din administrarea RAADPFL Craiova, prezentate în 
anexa nr. 2 
  - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.3 
  - trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a 
bunurilor prezentate în anexa nr.4 
 

••••  Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 referitoare la darea în administrarea 
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Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

 
•   Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 

 
••••  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 

intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. 
nr. 141/2008 . 
 
 
 

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



















































































































































































































































                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/m

p/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
administrator

1
Teren str. Mihail Kogălniceanu nr.16 - 333mp (din care 

83mp aferent curte)
333

N-str. M Kogalniceanu,  V- Casa Pensii, E ,S -

domeniul public.
432 900 RAADPFL

2
Teren str.Potelu nr.17 - 173 mp (din care132mp aferent 

curte)
173 N str.Brates, V şi E proprietati private, s-str. Potelu 17 300 RAADPFL

3 Statii de lucru Dell Optiplex 3050- Monitor Dell E2216H 36 155552,04 CLM

4 Multifunctional A3 Kyocera 80021 cu finisher si Aac 1 64141 CLM

5 Microsoft office 2016 19 19082,84 CLM

6 Windows Pro 10 57 57248,52 CLM

7 ABBY Fine Reader 14 3 3066,63 CLM

Preşedinte de sedinta,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 





                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat administrate de RAADPFL Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/m

p/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
administrator

1
Masină de innisipare şi împrăştierea 

compostului/fertilizant
1

Proces verbal receptie 119778/2017, proces verbal 

custodie 119987/2017
34 867 RAADPFL

2 Tractor multifuncţional 1
Proces verbal receptie 115/2017 proces verbal 

custodie 115512/2017
65 792,72 RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 2 la HOTARAREA  nr. 







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1 Teren str. Bucovăţ nr.141 - 362mp 362mp
15-2A-183/2009; 301-3A-

35/2010
41000646 392088,84 CLM administrator

2 Teren str. Traian Demetrescu nr.43 - 275mp 275mp HCL 435/2013 41001039 203113,35

RAADPFL 

administrator HCL 

572/2013

  

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.3 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in dom 

privat
Valoare Inv/lei.

1 Locuinţă str. Caracal nr.59 11000683 47538,33

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.4 la HCL nr.







  


	proiect 
	raport. doc
	bucovat 141
	bunuri in admin raadpfl
	demetrescu 43
	kog 16
	locuinte
	potelu 17
	tehnica calcul
	ANEXA NR. 1 intrari.
	ANEXA NR. 2 intrari administrare RAADPFL.
	ANEXA nr.3 modif
	ANEXA nr.4 trecere

