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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 
26.10.2017. 

Având în vedere raportul nr.146185/2017 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; 

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 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată și nr.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. 

                 
                Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă 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.146185/18.10.2017 

 
 
 
      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 sept 2017 – oct 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri, pentru care nu se 
impune a fi efectuată inventarierea de către comisia permanentă de inventariere numită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova, după cum urmează: 

. 
 
1)-Prin adresa nr. 136023/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele 

privind recepţia unui Sistem de alarmare la efracţie şi incendiu, supraveghere video, control 
acces şi reţea de date pentru două locaţii de lucru- Direcţia Impozite şi Taxe, în valoare 
totală de 21777 lei recepţionate conform proces- verbal  de recepţie nr.127862/2017. 

-Prin adresa nr. 127898/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele 
privind recepţia obiectivului de investiţii ,,Studiu Privind fluxul de călători in municipiul 
Craiova în valoare totală de 80682 lei recepţionate conform proces- verbal  de recepţie 
nr.88728/2017. 

-Prin adresa nr. 142537/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele 
privind recepţia obiectivului de investiţii ,,Achiziţie licenţe,, în valoare totală de 8902,09 lei 
recepţionate conform proces- verbal  de recepţie nr.132674/2017. 

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

2) A fost achiziţionată , în baza facturii nr.001200/2017,,Maşină de 
supraînsămânţare- Speed Seed 1200,, în valoare de 45600,80 lei. receptionată conform 
procesului verbal de receptie nr.140103/2017. 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 
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procesul verbal de custodie nr.140109/2017. Prin adresa nr.142534/2017 Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii solicită predarea in administrarea RAADPFL a acestui bun. 

A fost achiziţionată în baza facturii nr.001201/2017,,Maşină de scărificat,, în valoare 
de 21 539 lei receptionată conform procesului- verbal de receptie nr.140107/2017. 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.140111/2017. Prin adresa 
nr.142533/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii solicită predarea in administrarea RAADPFL a 
acestui bun. 

A fost achiziţionată în baza facturii nr.030/2017,,Cilindru compactor,, în valoare de 
27 251 lei receptionată conform procesului- verbal de receptie nr.137740/2017. 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.137742/2017. Prin adresa 
nr.142531/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii solicită predarea in administrarea RAADPFL a 
acestui bun. 

 
 A fost achiziţionată în baza facturii nr.001202/2017,,Masina de aerat,, în valoare de 
103967,92 lei receptionată conform procesului- verbal de receptie nr.140102/2017. 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.140108/2017. Prin adresa 
nr.142528/2017 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.  

3) Prin adresa nr.130720/2017 Serviciul Financiar Contabilitate  transmite 
solicitarea de a corecta valoarea mijlocului fix ,, Amenajare adăpost canin,, în sensul 
micsorării cu suma de 82 348 lei. Suma reprezintă cheltuieli decontate şi nedatorate la data 
finalizarii investitiei astfel cum s-a dispus prin Sentinţa Civilă nr. 2671 pronunţată de 
Tribunalul Dolj la data de 21.10.2016 în dosarul nr.5766/63/2015 rămasă definitivă prin 
decizia nr.838/21.03.2017 a Curtii de Apel Craiova.  În inventarul domeniului privat al 
municipiului Craiova figurează ,,Construcţie adăpost canin – etapa1,, identificat în HCL nr. 
351/2013. 

Astfel este necesară modificarea  inventarului în sensul micşorării valorii acestui 
bun, conform anexei nr.3 la prezentul raport. 

4) În inventarul domeniului privat figurează bunul sub denumirea Teren str.Calea 
Severinului nr.20, aferent bl 402A- 414mp. Este necesară modificarea denumirii în bl.402a 
deoarece aceasta este denumirea corectă conform anexei nr.3 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 
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  - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.3 
 

••••  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 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

 
 
 

        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

Sistem de alarmare la efracţie şi incendiu, 

supraveghere video, control acces şi retea de date 

pentru două locaţii de lucru.Casierie: sist alarmare la 

efractie si incendiu-3409,89 lei; sistem supraveghere 

video-2585,43 lei; sistem control acces-1161,48 lei; 

sistem retea date-3769,80 lei. Birouri: sistem de alarmare 

la efracţie şi incendiu-3341,25 lei; sistem supraveghere 

video-3281,20 lei; sistem retea de date-4227,95 lei.

1 cod de clasificare 3.3.5. 21 777 CLM

2 Studiu privind fluxul de călători în municipiul Craiova 1 imobilizări necorporale 80 682 CLM

3 Licenţe autocad LT 2018 5 8 902,09 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 Maşină de aerat tip Verti Drain 1
proces verbal recepţie 140102/2017, proces verbal 

custodie 140108/2017
103 967,92 RAADPFL

2 Cilindru compactor 0,8 tone 1
proces verbal recepţie 137740/2017, proces verbal 

custodie 137742/2017
27 251 RAADPFL

3 Maşină de scărificat- Verti Rake 200 1
proces verbal recepţie 140107/2017, proces verbal 

custodie 140111/2017
21 539 RAADPFL

4 Maşină de supraînsămânţare- Speed Seed 1200 1
proces verbal recepţie 140103/2017, proces verbal 

custodie 140109/2017
45 600,80 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 Constructie adapost canin -etapa I HCL 351/2013 11001201 2453887,14

2
Teren str.Calea Severinului nr.20, aferent bl 

402a - 414 mp
414 41001149 136500   

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.3 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat
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