
\   

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 
19.12.2013. 

Având în vedere raportul nr.187498/2013 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 anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

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

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 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.187498/11.12.2013 

 
 
       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, 
nr.624/2013 şi 693/2013. 

 
1) Proiectul ''Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de 

transport Est – Vest, prin reabilitarea bvd. Decebal - Dacia'' a fost depus in cadrul 
Programului Operational Regional , Axei prioritare 2  ''Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale'' şi a vizat reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, a străzilor urbane precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut 
de drum judeţean, având un rol important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o 
precondiţie a dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul regiunilor. 

Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunatăţirea accesibilităţii regiunilor şi 
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile, obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltarii socio-economice  si 
cresterea calitatii vietii locuitorilor  din municipiul Craiova iar obiectivul specific consta 
in  fluidizarea traficului rutier in zona de nord a municipiului Craiova prin reabilitarea si 
modernizarea bulevardului Decebal – Dacia. 



\   

 In plus, proiectul vizeaza imbunatatirea gradului de accesibilitate in zonele 
industriale de est si vest  ale Municipiului Craiova, si de asemenea ofera o artera 
ocolitoare in zona de nord care  decongestioneaza traficul in centrul orasului. 

Lucrarea  ''Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport Est 
– Vest, prin reabilitarea bvd. Decebal - Dacia'' autorizată cu nr.516/23.04.2008 de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a fost recepţionată  conform procesului –verbal 
de recepţie finală nr.50305/12.04.2013 valoarea fiind de 33.309.983,91. Lucrarea cuprinde 
şi componente care fac parte din inventarul domeniului privat 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. 

 
 

2) În perioada noiembrie 2013 – decembrie 2013 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri.  

 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. 

 
          - 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. 187308/11.12.2013 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.2 la prezentul raport, 
după cum urmează:  

- teren str.Calea Bucureşti, bl. M9, suprafaţă 672 mp;  
- teren str. Fraţii Brobescu, nr.1, bl. 44 B, suprafaţă 268 mp; 
- teren str.A.I.Cuza, nr.17, bl. M14, suprafaţă de 747 mp; 
- teren  str.Calea Bucureşti, nr.109, bl. R 10 suprafaţă 570 mp; 
- teren bdul. Ştirbei Vodă (lângă Spitalul CFR) suprafaţă 8 mp. 
 

       3) - În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează  bunul,, 
Baracă metalică PT 4 Brazda lui Novac,, identificat la poziţia 3 din HCL nr.609/2013,. 
este necesară modificarea valorii acestui bun la 1.946,70 lei conform anexei nr.3 la 
prezentul raport. 

 - În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează  bunul,, Cămin 
distribuţie,, identificată la poziţia 1 din HCL nr.608/2013,. este necesară modificarea 
valorii acestui bun la 13.000 lei conform anexei nr.3 la prezentul raport. 

 - În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează  bunul,, 
Instalaţii mecanice – Staţie filtrare şi pompare Işalniţa,,identificată la poziţia 5 din HCL 
nr.608/2013,. este necesară modificarea valorii acestui bun la 61.136 lei conform 
anexei nr.3 la prezentul raport. 

 - În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează  bunul,, 
Instalaţii mecanice – Staţia chimică Işalniţa,,identificată la poziţia 6 din HCL 
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nr.608/2013,. este necesară modificarea valorii acestui bun la 33.200 lei conform 
anexei nr.3 la prezentul raport.       

 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. 187308/21.11.2013 
astfel că este necesară modificarea elementelor de identificare (suprafaţă şi valoare) ale 
bunurilor din domeniul privat conform anexei nr.3 la prezentul raport. 

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

strada Dr Fabricii nr.12 are o suprafaţă de 698 mp şi este necesară modificarea 
suprafeţei, a valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 253 anexa 1 secţiunea 
A din HCL nr.522/2007, având nr. inventar 41000164, conform anexei nr 3 la prezentul 
raport. teren aflat în administrarea RAADPFL  Craiova la poziţia 516 HCL nr.282/2008 
conform anexei nr 3 la prezentul raport. 

      -Conform Titlului de proprietate nr.17261/05.03.2013 doamna Cioc H Ecat. 
Verginia a primit titlu de proprietate pentru o suprafaţă de teren de 6200mp în Valea Fetii 
şi astfel este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului 
identificat la poziţia 238 anexa 1 secţiunea A din HCL nr.522/2007, având nr. inventar 
41000036, conform anexei nr 3 la prezentul raport. 

 
4) În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova a figurat -Teren b-dul Dacia nr.3A -485mp 
identificat la poziţia 2 anexa 2 secţiunea A din HCL 311/2011, cu număr de inventar 41000794, Teren bd. 
Dacia 3A- 500mp identificat la poziţia 3 anexa 2 secţiunea A din HCL 311/2011, cu număr de inventar 
41000795, Teren bd. Dacia Zona Depou Tramvaie identificat la poziţia 505 anexa 2 secţiunea A din HCL 
522/2007, cu număr de inventar 41000372. Analizând planul de amplasament şi delimitare, se constată 
faptul că  aceste terenuri  în suprafaţă totală  de 1307 mp, se înnvecinează fiind alipite şi formând un 
întreg.  Prin contractul de concesiune cu nr. 292/2007 modificat prin acte adiţionale în 2010 şi 2013 şi 
aprobat prin HCL144/2007,  467/2009 şi 448/2013 a fost concesionat o parte din terenul menţionat mai 
sus către S.C. Roko Baroko S.R.L.  şi anume suprafaţa de teren de 1078,6 mp, pe care s-au edificat 
extinderi ale construcţiilor autorizate. Au fost eliberate certificatul de urbanism nr. 3357/30.10.2007 şi 
autorizaţia de construire nr. 1079/30.07.2008, fiind încheiat procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nr. 46752/09.04.2009.  

 Prin HCL nr.624 /2013, anexa nr.2 la poziţiile 6 şi 7 au fost aprobate modificări 
prin majorarea de la 322mp la 1079mp a suprafeţei  terenului cu nr. număr de inventar 
41000372, şi respectiv micşorarea de la 485mp la 228mp a terenului cu nr. număr de 
inventar 41000372  Aceste două bunuri împreună, formează lotul întreg de 1307mp. 
Deoarece suprafaţa de 500 mp a fost dublată pin majorarea aprobată în cadrul HCL 
624/2013 este necesară anularea poziţiei 3 anexa 2 secţiunea A din HCL 311/2011, cu 
număr de inventar 41000795. conform anexei nr.4 la prezentul raport. 

- Conform adresei cu nr.157875/23.10.2013 emisă de RAADPFL Craiova este 
necesară anularea poziţiei 330 anexa 2 secţiunea A din HCL 522/2007, cu număr de 
inventar 11000613. conform anexei nr.4 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, 
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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, şi anexa nr.2. 
- modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în anexa 

nr. 3;  
-  anularea bunurilor conform anexei nr.4. 

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

completările ulterioare. 
 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                                    SEF SERVICIU, 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                              Cristina Daniela Radu 
 
 
 
                                                                                          Întocmit, 

                                                             expert Madlen Chiriac 
 
 



Anexa nr 1

Intrări bunuri in domeniul privat 
,,Reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia"

An Denumire
Cantitate(

buc)
Valoare totală

Incadrare cf. 
HG 

2139/2004

Durata normala de functionare/domeniu 
privat

1 Semaforizare (6 intersectii semaforizate) 1 1,968,015.19 2.1.22.9 10 ani domeniu privat

2 Publicitate proiect 1 3.643,12 3.1.2 domeniu privat

3 Publicitate proiect 1 3.643,12 3.1.2 domeniu privat

4 Semaforizare (3 intersectii semaforizate) 1 1,010,959.01 2.1.22.9 10 ani domeniu privat

5 Switch 9 106,730.61 2.2.9 3 ani domeniu privat

6 Patch pannel 9 57,600.59 2.2.9 3 ani domeniu privat

7 Panouri infotrafic 2 516,711.59 3.1.2 3 ani domeniu privat

8 Radar 1 353,227.43 2.2.10 10 ani domeniu privat

9 Server 7 292,337.02 2.2.9 3 ani domeniu privat

1/3



An Denumire
Cantitate(

buc)
Valoare totală

Incadrare cf. 
HG 

2139/2004

Durata normala de functionare/domeniu 
privat

10 Echipamente retea 1 68,553.42 2.2.9 3 ani domeniu privat

11 Sistem stocare 1 187,864.46 2.2.9 3 ani domeniu privat

12 Sistem arhivare 1 82,035.10 2.2.9 3 ani domeniu privat

13 Inregistrator 1 67,765.45 2.2.9 3 ani domeniu privat

14 Statii lucru PC 4 47,278.22 2.2.9 3 ani domeniu privat

15 Set mobilier 1 10,532.25 3.1.1 12 ani domeniu privat

16 Tablou electric 1 5,163.48 2.2.3.2 10 ani domeniu privat

17 Centrala efractie 1 2,975.00 3.3.5 10 ani domeniu privat

18 Aer conditionat 12.000 BTU 5 16,734.38 3.1.5 5 ani domeniu privat

19 Aer conditionat 9.000 BTU 1 3,160.94 3.1.5 5 ani domeniu privat
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An Denumire
Cantitate(

buc)
Valoare totală

Incadrare cf. 
HG 

2139/2004

Durata normala de functionare/domeniu 
privat

20 Software/licenta camera radar 1 169,413.64 - domeniu privat

21 Licenta UTC Centru control 1 115,201.27 - domeniu privat

22 Software UTC intersectii 9 57,939.49 - domeniu privat

23 Licenta CGUI Centru de control 1 144,297.08 - domeniu privat

24 Licenta CGUI intersectii 9 70,917.34 - domeniu privat

25 Software TVCI Centru control 1 92,389.53 - domeniu privat

26 Software TVCI intersectii 9 106,376.00 - domeniu privat

27 Software VMS Centru control 1 115,142.17 - domeniu privat

28 Software VMS Panouri 2 31,518.82 - domeniu privat

29 Software FMS Centru control 1 111,497.81 - domeniu privat

30 Software FMS intersectii 9 85,100.80 - domeniu privat

3/3



Anexa 2

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

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 Teren bd. Stirbei Vodă (lăngă spitalul CFR) 8 1A 522/2007 N,V- Spital CFR, S- Bd Stirbei Vodă, E-str. 
Năvodari 5920 CLM

2 Teren af Bl.R10 str. Calea Bucureşti nr.109 570 1A 522/2007 N,E-propr partic, s-Cl bucureşti, V-fac Mecanica 273600 CLM

Teren af Bl.44B str. Fraţii Bobescu nr.1 268 1A 522/2007 N-str. Fr Boboescu, E-PT, S,V,Dom Public 128640 CLM

3 Teren af Bl.14 str. A I Cuza nr.17 747 1A 522/2007 N,E-dom public,S str. AI Cuza,V Dom public 552780 CLM

4 Teren af Bl.M9 str. Calea Bucureşti 672 1A 522/2007 N- Cl Bucureşti, E,S,V- dom Public 497280 CLM



Anexa nr.3
MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L

nr
.in

v Suprafaţă/
buc

Valoare Inv. 
Lei

Administra
tor

NR. Anexa/ NR. 
HCL pentru 
administrare

1 Baracă metalică PT 4 Brazda lui Novac 3-HCL nr.HCL609/2013 12002842 1 1.946,70 SC Termo

2 Cămin distribuţie 1-HCL nr.HCL608/2013 12000451 1 13,300.00
SC 

Compania 
Apă

3 Teren Bld Oltenia- Terasa Niela -259mp poz 1 anexa2 HCL 
nr.435/2013 41000508 259 524785,39 CLM

4 Instalaţii mecanice- staţie filtrare şi pompare 
Işalniţa 5/HCL608/2013 1 61,136.00

SC 
Compania 

Apă

5 Instalaţii mecanice- staţie chimică Işalniţa 6/608/2013 1 33.200
SC 

Compania 
Apă

6 Teren str. Dr Fabricii nr.12 253/1A/HCL522/2013 41000164 698 79,119 RAADPFL 8/A/HCL184/2009

7 TEREN CULTIVAT STR.VALEA FETII-
50523MP diminuat la 44.323mp 238/1A/HCL522/2007 41000036 44323 5.246.065,44 CLM



Anexa nr.4

                                                                              IEŞIRI BUNURI

Nr
. 

Cr
t.

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

1
TEREN STR. B-DUL DACIA NR.3A,  SUP. 500 MP  
(LÂNGĂ S.C. ROKO BAROKO S.R.L.) 3-2A-311/2011 41000795 249380 CLM

2 LOCUINŢĂ STR.SILOZ NR.57 - SUP. 383,28 MP, 14 
CAM

330-2A-
522/2007 11000613 371628,00 RAADPFL 232/A/282/2008


























































	01
	02
	03
	04
	05
	privat dec

