
 
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 
19.12.2013. 

Având în vedere raportul nr.185315/2013 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;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.b, 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 din domeniul privat al municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova după cum urmează: 

a)  se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

b) se completează cu bunurile prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă  din 
prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţia 538 din secţiunea A identificată 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.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, 
Lia – Olguţa VASILESCU 
  

SECRETAR, 
  Nicoleta MIULESCU 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 185315/09.12.2013 

          SE APROBĂ,                                                                              
                      PRIMAR   
                                        Lia-Olguţa Vasilescu 
  
                                                          RAPORT  
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările  şi 
completările ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 
Craiova, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2008 modificată şi completată ulterior 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. 

 
          În perioada aug 2013- noiembrie 2013 s-au înregistrat o serie de  modificări în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat precum şi modificări cu privire la administrarea bunurilor de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, după cum urmează: 
 

        1)   - Au fost inventariate prin identificarea la faţa locului de către personal de specialitate  
terenuri care sunt situate în municipiul Craiova  iar în urma măsurătorilor  au rezultat suprafeţe diferite 
faţă de cele care figurau în inventarul domeniuliu privat. A fost modificat inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova prin HCL nr.479/2013, HCL nr.693/2013 şi HCL 624/2013, după 
cum urmează:  

- teren str. Ecaterina Teodoroiu nr.115 diferenta de suprafaţă de 231 mp (suprafata identificata de 
346 mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 115 mp).  

- teren str Eroilor nr.17 (fostă IC Frimu nr.17)  diferenta de suprafaţă de 435,5 mp (suprafata 
identificata de 767 mp raporatata la suprafata inregistrata in inventar de 331,5 mp).  

 
            - Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada V 
Alecsandri nr. 14(fost 12) are o suprafaţă de 276 mp şi este necesară modificarea suprafeţei, a valorii 
de inventar a terenului identificat la poziţia 793 anexa 2, secţiunea A din HCL nr.522/2007, având nr. 
inventar 41000261, teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 664 HCL nr.282/2008.     
          -  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul situat în strada Lipscani nr 
16 (actual nr.4) are o suprafaţă totală de 918mp din care s-a restituit o suprafaţă de 226,32mp, prin 
urmare este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului în suprafaţă de 
40,7mp, identificat la poziţia 3 anexa 2, secţiunea A din HCL nr.147/2013, având nr. inventar 41000331, 
teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 506 HCL nr.282/2008.       
 -  În anexa 2 a HCL 435/2013 la poziţia 5 a fost înscris-,, LOCUINŢĂ STR.COMUNA DIN PARIS NR. 24 
(LECCA NR. 30);  12 CAM, - SUP. 435,96 MP- se modif la 22 cam cu sup de 386,48mp.” Deoarece  în 
mod eronat a fost înscris numărul de 22 camere, este necesară modificarea denumirii  bunului identificat 
la poziţia 5 anexa 2 a HCL 435/2013. 
 - 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 teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 516 HCL 
nr.282/2008.  
 -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.  
 -  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. 



 -  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.  
 
          Astfel că este necesară modificarea elementelor de identificare valoare şi suprafaţă ale 
bunurilor din domeniul privat, date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.1,  la 
prezentul raport. 

 
2) - Diverse persoane au solicitat acordul pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pe numele 

proprietarului – Municipiul Craiova, având ca obiect terenuri situate în Craiova, având la  bază planuri de 
amplasament şi delimitare a imobilelor.  

Bunurile imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa locului de către 
personal de specialitate şi au fost introduse în inventarul domeniului privat prin HCL nr.524/2013, după 
cum urmează:  
 - Teren str. M Kogălniceanu nr. 11 în suprafaţa de 381 mp . 
 - Teren str. T. Aman nr.6 şi str. Lipscani nr.18 (fost 24) în suprafaţa de 591 mp. 
 - Teren str. Traian Demetrescu nr.27 (fost 9) în suprafaţa de 131 mp. 

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, şi a fost introdus în inventarul domeniului privat prin HCL 693/2013. 

 
Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, date în 

administrarea RAADPFL Craiova, conform anexei nr.2  la prezentul raport. 
 

3)-Urmare a Dispoziţiilor nr.13350/2006, nr.12069/2005 şi nr.13351/2006 emise de Primarul 
municipiului Craiova a fost aprobată restituirea în natură a imobilului (teren) situat în  Craiova Bd Carol 
nr.111( fostă str. Republicii, nr.115) astfel încât a fost necesară anularea bunului Teren str. Republicii  
nr.115, identificat la poziţia 711 din anexa 2A a HCL nr. 522/2007, conform  poziţiei nr.2 anexei nr.3 a 
HCL nr.624/2013. 

Este necesară anularea poziţiei 538 secţiunea A din HCL 282/2008, şi modificarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, date în administrarea RAADPFL Craiova  cu această 
ieşire, conform anexei nr.3 la prezentul raport. 

 
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 bunurilor din domeniul privat al municipiului  
Craiova, aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin:  
 
- modificare a elementelor de identificare valoare şi suprafaţă a bunurilor, conform 

anexa nr. 1; 
-completarea inventarului bunurilor administrate de RAADPFL Craiova, conform 

anexei nr.2 ; 
             - anularea poziţiei 538 secţiunea A din HCL 282/2008, conform anexei nr.3 la 

prezentul raport. 
 
 

•   Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 282/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
      DIRECTOR EXECUTIV                                                    SEF SERVICIU 
cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                     Cristina Daniela Radu 
 
 



 
 
                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                            Exp.  Madlen Chiriac 
 
 
 
                                              
 

 

 



Anexa 1
Modificarea elementelor de identificare ale bunurilor administrate de RAADPFL

Nr. Crt. Denumirea bunului Număr 
inventar Valoare Inv. Nr. poziţie/Secţiune/         

H. C. L.in inventar Administrator
Nr. poziţie/Secţiune/         

H. C. L. dare in 
administrare

1 TEREN STR.E. TEODOROIU NR.10-115MP - LG. 112 41000154 256040 2-4-479/2013 RAADPFL 471-A-282/2008

2 TEREN STR.EROILOR NR.17(fost IC FRIMU) 41000146 567580 3-4-479/2013 RAADPFL 493-A-282/2008

3
TEREN  STR. V ALECSANDRI NR.14 (fost12)  - se 

majoreaza sup de la 50mp la 276 mp 41000261 212746,32 3-2-624/2013 RAADPFL 664-A-282/2008

4
LOCUINŢĂ STR.COMUNA DIN PARIS NR. 24 (LECCA 

NR. 30);  12 CAM, - SUP. 435,96 MP-se modif la 10 cam 
cu sup de 386,48mp

11000594 374731,17 4-2-624/2013 RAADPFL 170-A-282/2008; 
527/2013

5
TEREN  STR. LIPSCANI NR. 16 (actual nr.4)  - se 

majoreaza sup de la 40.7mp la 691.68 mp 41000331 30,425.00 5-2-627/2013 RAADPFL 506-A-282/2008

6
Teren str.Al.Macedonski,nr.31(fost 25) majorare la 1071 
mp 41000123 825537,57 2-2-693/2013 RAADPFL 516-A-282/2008; 3-A-

377/2009

7 Teren str.Olteţ,nr.21 majorare la 478 mp 41000186 368446,75 4-2-693/2013 RAADPFL 11-A-184/2009

8 Teren str.Madona Dudu,nr.20(fost nr.50) majorare 
suprafaţă la 838 mp 41000316 604030,40 6-2-693/2013 RAADPFL 312-A-282/2008; 4-2A-

39/2010

9 Locuinţă str.Bujorului,nr.2 diminuare supraf.la 16,74 mp 11000621 16230,7 7-2-693/2013 RAADPFL 158-A-282/2008; 19-
1A-225/2010



Anexa nr.2

                                                                               INTRĂRI BUNURI administrate de RAADPFL

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului

poz-anexă-
HCL, in 
inventar

Valoare 
Inv/lei.

1 TEREN STR. M KOGALNICEANU NR..11-
381mp 3-1-524/2013 PROPR PART STR. M 

KOGALNICEANU DOM PRIVAT BIBLIOTECA 
JUDETEANA 281940

2 TEREN STR. T AMAN NR.6, LIPSCANI 
NR.18(FOST24)-591 mp 5-1-524/2013 STR.LIPSCANI PROPR PART STR. T AMAN PROPR PART 437340

3 TEREN STR. TRAIAN DEMETRESCU NR.27 
(FOST9)-131 mp 6-1-524/2013 PROPR PART STR. TRAIAN 

DEMETRESCU PROPR PART PROPR PART 96940

4 TOCĂTOR PENTRU RAMURI SI CRENGI 2-1-693/2013 80.742,60

Elemente de identificare (N, S, EST; VEST)



  



Anexa nr.3

                                                                              IEŞIRI BUNURI
din administrarea RAADPFL

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
cţ

/p
oz

/ 
A

ne
xa

/ 
N

R
. 

H
C

L

N
r.

in
v.

Val.lei
Administra

tor
HCL dare în 

administrare

2 Teren str. Republicii  nr.115, 
711-2A-

522/2007;2-
3-624/2013

41000233 STR. 
PĂLTINIŞ

STR. 
REPUBLI

CII

PROP. 
PART.

PROP. 
PART. 121017,00 RAADPFL 583-A-282/2008

Elemente de identificare (Nord; Sud; Vest; Est)
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