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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 
28.11.2013. 

Având în vedere raportul nr.174497/2013 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 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, art.36 alin.1 din Legea 
nr.18/1991, republicată, a fondului funciar, modificată şi completată, art.6 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată şi Titlului II Proprietatea privată, art.557 alin.2 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 modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute 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. 

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, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.174497/22.11.2013 

 
 
       SE APROBĂ,                                                                              

                   PRIMAR   
                                      Lia Olguţa Vasilescu 
    
 
                                                             RAPORT 
 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 s-a aprobat  

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. Ulterior 
această hotărâre a fost modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local Craiova 
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. 
43/2010 nr. 44/2010, nr. 78/2010, nr. 84 /2010, nr. 140/2010, nr. 168/2010, nr. 196/2010, 
nr. 226/2010, nr. 278/2010, nr. 319/2010, nr. 373/2010, nr. 417/2010, nr. 455/2010, nr. 
13/2011, nr. 97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011,  nr. 218/2011,  nr. 267/2011, nr. 
270/2011, nr. 277/2011, nr. 311/2011, nr. 338/2011,  nr. 406/2011, nr. 483/2011, nr. 
23/2012, nr. 99/2012, nr. 121/2012, nr. 66/2012, nr. 114/2012,  nr. 121/2012, nr. 
150/2012,  nr. 210/2012, nr. 273/2012,  HCL nr.88/2013, nr.147/2013, nr.134/2013, 
nr.199/2013, nr.341/2013; nr.370/2013, nr.435/2013, nr.479/2013, nr.524/2013, şi 
nr.624/2013 

 
 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. 

În perioada sept 2013 – nov 2013 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri mobile şi imobile.  

1) -Bunul „Aplicaţie software” cu valoarea de inventar de 16.120 lei a fost 
achiziţionat în baza facturii nr. 138/16.09.2011 de la S.C.SMART PROJECT 
SOLUŢIONS S.R.L. Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie convocată la 
data 16.09.2013, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 136744/16.09.2013, astfel că 
se impune completarea inventarului domeniului privat, secţiunea B, anexa nr. 1 la 
H.C.L. nr. 522/2007, conform anexei nr. 1 la prezentul raport.  
 - Bunul „Sistem alimentare backup” cu valoarea de inventar de 129.099 lei a fost 
achiziţionat în baza facturii nr. 1469/24.07.2013, şi nr.1481/19.08.2013 de la 
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S.C.HELWAL TRANS S.R.L.  Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie 
convocată la data 05.09.2013, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 
130956/05.09.2013, astfel că se impune completarea inventarului domeniului privat, 
secţiunea B, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 522/2007, conform anexei nr. 1 la prezentul 
raport.  

- Bunul „Scanner” cu valoarea de inventar de 14.756 lei a fost achiziţionat în baza 
facturii nr. 903426/27.09.2013, de la S.C.CG&GC INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. 
Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 05.09.2013, 
conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 131534/05.09.2013, astfel că se impune 
completarea inventarului domeniului privat, secţiunea B, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
522/2007, conform anexei nr. 1 la prezentul raport.  
 

- Bunul „Tocător pentru crengi şi ramuri,,” cu valoarea de inventar de 80.742,60 
lei a fost achiziţionat în baza facturii nr.076827/09.10.2013, de la S.C.GEPETTO S.R.L. 
Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 24.10.2013, 
conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 158084/24.10.2013, astfel că se impune 
completarea inventarului domeniului privat, secţiunea B, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
522/2007, conform anexei nr. 1 la prezentul raport. 

 
          - Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la 

faţa locului de către personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere care a 
identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform 
procesului verbal de inventariere nr. 174345/21.11.2013 astfel este necesară 
completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 
la HCL. nr. 522/2007, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport, 
după cum urmează:  

- teren str. Gheorghe Doja,nr.66,suprafaţă 974,54 mp; 
- teren str. Madona Dudu,nr.21(fost 55)suprafaţă 315 mp; 
- teren str.Bujorului,nr.2,suprafaţă de 40 mp; 
-teren str.Olteţ,nr.23 suprafaţă de 492 mp; 
-teren str.Madona Dudu,nr.19(fost 53) suprafaţă de 318 mp. 
-teren str.Lipscani,nr.22 suprafaţă 101 mp. 
 

       2) - În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează ,,teren 
str.Victor Papillian nr.28A- sup 70mp,, identificat la poziţia 41 anexa nr.2A din HCL 
nr.35/2010, având nr. de inventar 41000712.Conform celor înscrise în certificatul de 
nomenclatură stradală nr.3654/2013 este necesară modificarea denumirii acestui bun în 
,, teren str.Victor Papillian nr.28B- sup 70mp,, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
      - Prin HCL 624/2013 , anexa 1 poziţia 5 a fost introdusă în inventarul domeniului 

privat o suprafaţă de teren cu denumirea eronată ,,Teren aferent alee acces Fundaţia Pro,, 
astfel încât este necesară modificarea denumirii terenului identificat mai sus conform 
anexei nr 2 la prezentul raport. 
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 Comisia permanentă de inventariere a identificat diferenţe de suprafeţe pentru unele 
bunuri(terenuri) care figurează în evidenţa domeniului privat şi a stabilit valorile de 
inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 174345/21.11.2013 
astfel că este necesară modificarea elementelor de identificare (suprafaţă şi valoare) ale 
bunurilor din domeniul privat conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

Al Macedonski, nr.31(fost25) are o suprafaţă de 1071 mp şi este necesară modificarea 
suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 644 anexa 2, secţiunea 
A din HCL nr.522/2007, având nr. inventar 41000123, conform anexei nr 2 la prezentul 
raport. teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 516 HCL nr.282/2008 
conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

       
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

V Romain Rolland nr. 14(fost 6D) are o suprafaţă de 56 mp şi este necesară modificarea 
suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 8 anexa 1 secţiunea A 
din HCL nr.370/2013, având nr. inventar 41000855, conform anexei nr 2 la prezentul 
raport. 

     
  -  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

Olteţ nr.21 are o suprafaţă totală de 478mp este necesară modificarea suprafeţei, a 
valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 257 anexa, secţiunea A din HCL 
nr.522/2007, având nr. inventar 41000186, teren aflat în administrarea RAADPFL  
Craiova la poziţia 11 HCL nr.184/2009 conform anexei nr 2 la prezentul raport. 

 
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

Râului intersecţie cu Bibescu  are o suprafaţă totală de 352,14mp este necesară 
modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 67 
anexa2, secţiunea A din HCL nr.183/2009, având nr. inventar 41000627conform anexei 
nr 2 la prezentul raport. 

 
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

Madona Dudu nr.20 are o suprafaţă totală de 838mp este necesară modificarea 
suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 429 anexa2, secţiunea 
A din HCL nr.522/2007, având nr. inventar 41000316, teren aflat în administrarea 
RAADPFL  Craiova la poziţia 312 HCL nr.282/2008 conform anexei nr 2 la prezentul 
raport. 

 
-  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada 

Bujorului nr.2 are o suprafaţă totală de 16,74 este necesară modificarea suprafeţei, a 
valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 229 anexa2, secţiunea A din HCL 
nr.522/2007, având nr. inventar 11000621, teren aflat în administrarea RAADPFL  
Craiova la poziţia 158 HCL nr.282/2008 conform anexei nr 2 la prezentul raport.       
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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, 
art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate 
publică,  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; 
- modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în anexa 

nr. 2;  
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV                                                    SEF SERVICIU, 
   Cristian Ionuţ Gâlea                                                Cristina Daniela Radu 
 
 
 
 

 
 
                                             Vizat pentru legalitate,   
                                          cons. jur. Isabela Cruceru 
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                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat Anexa nr.1

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp

Se
ct

iu
ne

a/
 

Po
zi
ţia

N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

elemente de identificare(vecini)
Valoare 
Inv/lei.

Administ
rator

1 Aplicaţie software de evaluare oferte si urmărirea 
executiei investitiei B 1-522/2007 16120 CLM

2 Scanner Fujitsu Fl-624OZ B 1-522/2007 14756 CLM

Tocător pentru ramuri şi crengi B 1-522/2007 80.742,60 RAADPFL

3 Sistem alimentare backup (generator) B 1-522/2007 129099 CLM

4 Teren str.Madona Dudu,nr.21(fost 55) suprafaţă 
315 mp 315 A 1-522/2007

N str.Madona Dudu                E -teren PMC                          
S -propr.privată                       V -

propr.privată
233100 CLM

5 Teren str.Madona Dudu,nr.19(fost 53) suprafaţă de 
318 mp 318 A 1-522/2007

N-str.Madona Dudu                 E-
propr.privată                       S-prorp.privată                     

V-propr.privată
235320 CLM

6 Teren str.Bujorului nr.2, suprafaţă de 40 mp 40 A 1-522/2007 N-str.Bujorului                       E-propr.privată                        
S-propr.privată                     V-propr.privată 29600 CLM

7 Teren str.Olteţ,nr.23 suprafaţă de 492 mp. 492 A 1-522/2007
Npropr.privată                       E-str.Olteţ 

nr.25                      S-str.Olteţ                               
V-imobil str.Olteţ nr.21

364080 CLM



8 Teren str.Lipscani, nr.22, suprafaţa 101 mp 101 A 1-522/2007
N-str.Lipscani                        E-imobil 

str.Lipscani nr.24                 S-dom.public                 
V-imobil str.Lipscani nr.22

74740 CLM

9 Teren str.Gheorghe Doja, nr66,suprafaţă 974,54 
mp 974.54 A 1-522/2007

N-propr.privată                    E-str.Gheorghe 
Doja                 S –propr.privată                  V-

propr.privată
721160 CLM



MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE Anexa nr.2

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L

nr
.in

v

Suprafaţă Valoare Inv. 
Lei

Administra
tor

NR. Anexa/ NR. 
HCL pentru 
administrare

1 Teren str. Victor Papillian nr.28B- 70mp 41/2A/35/2013 41000712 70 62600,79 Consiliul 
Local

2 Teren str.Al.Macedonski,nr.31(fost 25) 
majorare la 1071 mp

644-2A-522/2007; 3-2A-
378/2009 41000123 1071 825537,57 RAADPFL 516-A-282/2008; 3-

A-377/2009

3 Teren str.Romain Rolland,nr.14 (fost 6D) 
majorare la 56 mp 8-1A-370/2013 41000855 56 41,440.00 CLM

4 Teren str.Olteţ,nr.21 majorare la 478 mp
257-1A-522/2007; 9-1A-

183/2009; 70-2A-
347/2009

41000186 478 368446,75 RAADPFL 11-A-184/2009

5 Teren str.Râului intersecţie cu str.Bibescu 
diminuare la 352,14 mp

67-2A-183/2009; 353-
3A-35/2010 41000627 352,14 207099,11 CLM

6 Teren str.Madona Dudu,nr.20(fost nr.50) 
majorare suprafaţă la 838 mp

429-2A-522/2007;  8-4A-
35/2010  41000316 838 604030,40 RAADPFL 312-A-282/2008; 4-

2A-39/2010

7 Locuinţă str.Bujorului,nr.2 diminuare supraf.la 
16,74 mp

229-2A-522/2007; 16-
1A-183/2009; 273-1A-

226/2010
11000621 16,74 16230,7 RAADPFL 158-A-282/2008; 

19-1A-225/2010

8 Teren aferent alee acces în Aleea Potelu între 
nr.26 şi nr.24, 24A 5-1A-624/2013 776 85360 CLM
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