
	   	  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                     PROIECT             

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 

Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2012. 

Având în vedere raportul nr.105871/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, 
aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova;  

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi art.36 alin.1 din Legea 
nr.18/1991, republicată, a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, prin completare cu bunul „teren în suprafaţă de 
788 mp., din care suprafaţa 215 mp. aferent casei cumpărate în baza Legii 
nr.112/1995 şi suprafaţa de 573 mp. teren curte, situat în municipiul Craiova, 
str.Câmpia Islaz, nr.33”. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
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 . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



	   	  

  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA  PATRIMONIU 

SERVICIUL EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT, A CONTRACTELOR ŞI AUTORIZĂRILOR 

Nr. 105871/20.08.2012 

          SE APROBĂ,                                                                               

                      PRIMAR   

                                        Lia Olguţa Vasilescu 

                                                    RAPORT  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 modificată şi 
completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 223/2008, nr. 55/2008, nr. 180/2008, nr. 
323/2008, nr. 183/2009, nr. 347/2009,  nr. 378/2009,  nr. 440/2009, nr. 480/2009, nr. 
524/2009, nr. 525/2009, nr. 35/2010,  nr. 84 /2010, nr. 140/2010, nr. 196/2010, nr. 
226/2010 nr. 278/2010, nr. 319/2010, nr. 373/2010,  nr. 417/2010, nr. nr. 455/2010, nr. 
13/2011, nr. 97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011,  nr. 218/2011,  nr. nr. 267/2011, nr. 
270/2011, nr. 277/2011, nr. 311/2011, nr. 338/2011, nr. 406/2011, nr. nr. 483/2011, nr. 
23/2012, nr. 99/2012, nr. 121/2012 şi nr. 66/2012 s-a aprobat  inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
282/2008 modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 56/2008, nr. 
324/2008, nr. 184/2009, nr. 342/2009, nr. 377/2009, nr. 420/2009, nr. 481/2009, nr. 
512/2009,  nr. 39/2010, nr. 86/2010, nr. 167/2010, nr. 204/2010, nr. 225/2010, nr. 
277/2010,  nr. 317/2010,  nr. 418/2010, nr. 456/2010, nr. 99/2011, nr. 145/2011, nr. 
183/2011,  nr. 310/2011, nr. 404/2011, nr. 481/2011 şi nr. 100/2012, s-a aprobat darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

          Ulterior aprobării inventarului bunurilor din domeniul privat s-au înregistrat o serie 
de  modificări în evidenţa domeniului privat. 

Operaţiunile de inventariere au avut în vedere prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 



	   	  

Prin adresa nr. 85554/03.07.2012 domnii Tudor  Mitiţă-Dumitru şi Bădiţă Alexandru-
Antoniu, cu domiciliul în Craiova, str. Câmpia Islaz, nr. 35, au solicitat acordul pentru 
întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele proprietarului – Municipiul Craiova, având 
ca obiect terenul situat în Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 33 (fost nr. 35).  

În baza Planului de Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de persoana 
fizică autorizată Gheorghe Fetoiu, la adresa menţionată, este identificat terenul în  
suprafaţă de 788 mp, din care sup. 215 mp situat sub locuinţa cumpărată în temeiul Legii 
nr.  112/1995 şi sup. 573 mp teren curte, astfel că se impune completarea inventarului 
bunurilor din domeniul privat date în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu 
bunul „teren în suprafaţă de 788 mp, din care sup. 215 mp situat sub locuinţa 
cumpărată în temeiul Legii nr.  112/1995 şi sup. 573 mp teren curte, situat în Craiova, 
str. Câmpia Islaz nr. 33 (fost nr. 35)”, în secţiunea A, anexa la H.C.L. nr. 282/2008. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 
precum şi art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 litera b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova, 
aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin completare cu 
bunul „teren în suprafaţă de 788 mp, din care sup. 215 mp aferent casei 
cumpărate pe Legea 112/1995 şi sup. 573 mp teren curte, situat în 
Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 33 (fost nr. 35)”.  

• Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 282/2008. 
 
 
    DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ŞEF SERVICIU, 

         Adriana Cîmpeanu                                                                          Mirel Bontea 

                                      ÎNTOCMIT, 

                                                  exp. Domnica Chiţu 

 

                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE,    

cons. jur. Mirel Bontea 
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