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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 
30.01.2014. 

Având în vedere raportul nr.10211/2014 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, 2 şi 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

d) trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.6 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data 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 şi nr.147/1999 
referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 
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               Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4.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.10211/23.01.2014 

 
 
 
       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, 
693/2013 şi 818/2013. 

 
 
1) - Lucrarea ,,Construirea unui pasaj suprateran în vederea 

descongestionării traficului rutier din Zona metropolitană Craiova- Realizare pasaj 
denivelat suprateran peste intersecţia km 0 al Municipiului Craiova în vederea 
preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti- Bulevardul Nicolae 
Titulescu,, a fost efectuată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1.  

Lucrarea  autorizată cu nr.831/.2010 a fost recepţionată  conform procesului 
–verbal de recepţie finală nr.95879/2012 şi 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, conform anexei nr.1 la prezentul raport. cu bunul de natura mijloc fix 
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,,Publicitate Proiect: panou temporar-1 buc şi placă permanentă-1 buc,, în valoare 
de 8 851,13 lei. 

 
 -  PrinHCL nr.521/2013 a fost aprobată achiziţionarea de la Universitatea 

Craiova a imobilelor Clădire C1- săli de sport în suprafaţă construită de 640mp 
şi clădire C2- centrală termică în sup construită de 165mp situate în municipiul 
craiova bd.Ştirbei vodă nr.34A.  

Prin HCL nr.619/2013  modificată ulterior prin HCL 695/2013 a fost însuşit 
raportul de evaluare în vederea achiziţionării, pentru valoarea totală de 1.169.000 
lei, după cum urmează: Clădire C1- valoare de 933.000 lei, fără TVA( în procent 
de 80% din valoarea totală) şi Clădire C2- valoare de 236.000 lei, fără TVA( în 
procent de 20% din valoarea totală).  

Conform procesului –verbal de negociere nr.166927/2013 s-a negociat şi s-
a căzut de acord asupra preţului total de vânzare-cumpărare al clădirilor C1-C2 de 
1.560.000 lei  iar contractul de vânzare –cumpărare a fost autentificat prin 
Încheierea de autentificare nr.1819/2013.  

Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 522/2007, conform anexei nr.1 
la prezentul raport. cu bunurile: ,,Clădire C1-sală de sport, bd.Ştirbei Vodă 
nr.34A,,  în valoare de 1.248.000lei (reprezentând 80% din valoarea totală ) şi  

,,Clădire C2 -centrală termică, bd.Ştirbei Vodă nr.34A,, în valoare de 
312.000lei (reprezentând 20% din valoarea totală) 

 -Bunurile „Foişoare – 20 de bucăţi” cu valoarea totală de inventar de 
111.248,90 lei lei au fost achiziţionate în baza facturii nr. 2047/20.12.2013 de la 
RAADPFL  Craiova. Aceste bunuri au fost puse în funcţiune de comisia de 
recepţie convocată la data 19.12.2013, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 
206327/19.12.2013, 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.  

 - Au fost achiziţionate în baza facturii nr. 1041/17.12.2013 de la S.C.CRIS 
GARDEN S.R.L.  obiecte de mobilier urban, puse în funcţiune de comisia de 
recepţie convocată la data 17.12.2013, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 
201262/16.09.2013, 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. 

 
 - Au fost achiziţionate în baza facturii nr. 1041/17.12.2013 de la S.C.CRIS 

GARDEN S.R.L.  obiecte ,,Figurine plante,,  în valoare totală de 163.999,92 puse 
în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 05.12.2013, conform 
Procesului Verbal de Recepţie nr. 183026/16.09.2013, 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  „Centrală termică pe combustibil solid” cu valoarea de inventar 

de 160.302,24 lei  a fost achiziţionat  în baza facturii nr. 894/13.12.2013 de la SC 
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Polistart Clima Sistem SRL. Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de 
recepţie convocată la data 13.12.2013, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 
193578/13.12.2013, 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. 

 
 - Au fost achiziţionate în baza facturii nr. 90288,94629/12.2013 de la CG/GC 

Integrated Soluţions bunuri tehnică de calcul, în valoare totală de 37.634 lei puse 
în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 15.07.2013, conform 
Procesului Verbal de Recepţie nr. 105911 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. 

 
 - În perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 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. 
11156/23.01.2014 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.Ion Maiorescu, nr.3, bl.2-4 parter, suprafaţă 29 mp;  
  
 

2) - Lucrarea ,,Centrul Multifuncţional Craiova-Pavilion Central,, a 
fost efectuată în cadrul contractelor nr.85931/2011 şi nr.155886/2012 . 

Lucrarea  autorizată cu nr.1/2011 şi 1379/.2012 a fost recepţionată  conform 
procesului –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.148057/2013 şi 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, conform anexei nr.2 la prezentul 
raport, cu bunurile de natura mijloacelor fixe.. 

 
3) - Lucrarea ,,Construirea unui pasaj subteran în vederea 

descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova- Realizare pasaj 
denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu 
Str. Împăratul Traian în vederea preluarii traficului auto pe bvd.CarolI-str arieş,, a 
fost efectuată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1.  
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Lucrarile  autorizate cu nr.419/.2011 au fost recepţionate  conform 
procesului –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.132407/2013 şi cuprind 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, conform anexei nr.  3   la prezentul raport. 
cu bunurile de natura mijlocelor fixe. 

 
       4) Instituţia noastră a solicitat CJ Dolj- DJPS Dolj situaţia imobilelor 

proprietatea autorităţii locale,  cumpărate de diferite persoane în baza Legii 
nr.112/1995 sau a Legii nr. 85/1992  care au fost achitate integral sau cu plata în 
rate în cursul anului 2013.  

  În urma adresei cu nr.7134/2014, este necesară modificarea valorii de 
inventar şi a suprafeţei locative a locuintelor parţial vândute  şi achitate integral 
sau cu plata în rate în cursul anului 2013, în baza contactelor de vânzare 
cumpărare, după cum urmează:    

 - LOCUINŢĂ STR.EC.TEODOROIU NR.12, - SUP. 116,02 MP, 4 CAM, cu 
nr de inventar 11000725, având valoarea iniţială 112.493 lei, se modifică conform 
anexei nr.4 la prezentul raport,  suprafaţa rămasă în urma vânzării fiind de 
95,23mp -3 cam, cu valoarea 92.335,01 lei.  

 - LOCUINŢĂ STR.BUCOVĂŢ NR.26, - SUP. 92,80 MP, 4 CAM, cu nr de 
inventar 11000735, având valoarea iniţială 89.979 lei, se modifică conform 
anexei nr.4 la prezentul raport , suprafaţa rămasă în urma vânzării fiind de  
43,54 -2 cam si valoarea 42.216,44 lei.  

 - LOCUINŢĂ STR.R ROLLAND NR.6D, - SUP. 69,96 MP, 3 CAM, cu nr de 
inventar 11000651, având valoarea iniţială 73.631 lei, se modifică conform 
anexei nr.4 la prezentul raport,  suprafaţa rămasă în urma vânzării fiind de  
25,59mp -1 cam si valoarea 26.932,78  lei. 

 - LOCUINŢĂ STR.UNIRII, NR.31(35,55), - SUP. 123,03 MP, 4 CAM, cu nr 
de inventar 11000697, având valoarea iniţială 119.290 lei, se modifică conform 
anexei nr.4 la prezentul raport,  suprafaţa rămasă în urma vânzării fiind de  
34,21mp -2 cam si valoarea 33.170,05 lei. 

 
 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. 11156/23.01.2014 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 I.C.Frimu nr.77( actuală str. Eroilor nr.87) are o suprafaţă de 800 
mp şi este necesară modificarea suprafeţei, a valorii de inventar a terenului 
identificat la poziţia 628 anexa 2 secţiunea A din HCL nr.522/2007, având nr. 
inventar 41000365, conform anexei nr 4 la prezentul raport. teren aflat în 
administrarea RAADPFL Craiova la poziţia 500 HCL nr.282/2008. 
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 -  Pe planul de amplasament şi delimitare, se constată faptul că terenul 
situat în STR.MESTEACĂNULUI NR.5-365,20MP ( actuală str. Corneliu Coposu 
nr.5) are o suprafaţă de 1912 mp  deoarece cuprinde toate numerele 
5A.5B,5C,5D,5E,5F,5G, 5H,5I şi este necesară modificarea suprafeţei, a 
valorii de inventar a terenului identificat la poziţia 653 anexa 2 secţiunea A din 
HCL nr.522/2007, având nr. inventar 41000106, conform anexei nr 4 la 
prezentul raport. teren aflat în administrarea RAADPFL Craiova la poziţia 525 din 
HCL nr.282/2008.   

      - Prin HCL nr.818/2013 a fost aprobată introducerea in inventarul 
domeniului privat a suprafeţei de teren de 747mp aferentă Bl.14 de pe str. A I 
Cuza nr.17, conform poziţiei nr.3 , anexa nr.2, cu denumirea greşită, deoarece 
blocul se numeşte M14. . Este necesară modificarea denumirii bunului 
identificat la poziţia 3 anexa 2 din HCL nr.818/2013, având nr. inventar 41001079, 
conform anexei nr 4 la prezentul raport.  

 
 
 5) În inventarul domeniului privat al municipiului Craiova figurează la adresa 

STR.MESTEACĂNULUI NR.5 ( actual Coposu)  un număr de trei bunuri 
reprezentând terenuri cu numerele de inventar 41000106,41000362 şi 41000347 
identificate în cadrul HCL nr.522/2008 la poziţiile 653,654 şi 655. 
Analizând planul de amplasament şi delimitare, de pe str. Mesteacănului nr.5    ( 
A,B,C,D,E,F,G, H) se constată faptul că  aceste terenuri  se înnvecinează, fiind alipite şi 
formând un întreg.  Aceste bunuri împreună, formează lotul întreg de 1.912mp care cuprinde 
toate numerele factoriale 5A,5B,5C,5D,5E,5F,5G, 5H,5I  conform poziţiei nr. 6  din anexa 4 la 
prezentul raport şi în acest caz, pentru a nu se dubla suprafeţele, este necesară anularea 
poziţiilor  654 şi 655 anexa 2 secţiunea A din HCL 522/2008, cu numerele de inventar 41000362 
şi 41000347. conform anexei nr. 5 la prezentul raport. 
 

6)  În vederea încheierii unui act de superficie între Primăria Municipiului 
Craiova ca proprietar al terenului şi proprietarul construcţiei din str. Unirii nr.93 
(fost113), urmare celor solicitate în cadrul audienţei nr.A5/2014,  este necesară 
trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a 
bunului identificat la poziţia nr.772 din anexa 2A a HCL nr.522/2008 şi anume, 
teren str. Unirii nr.113( actual 93) în suprafaţă de 871mp conform anexei nr.6 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, 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: 
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• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 
 
- completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1, anexa nr.2 şi 

anexa nr.3 
- modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în 

anexa nr.4 
- anularea bunurilor conform anexei nr.5. 

- trecerea din domeniului privat al municipiului Craiova în domeniului 
public al municipiului Craiova a bunurilor prezentate în anexa nr.6  

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

completările ulterioare. 
• Modificarea pe cale de consecinţă prin completare a inventarului 

domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin H.C.L. 147/1999 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor 

legale prin intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  
modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008 . 

 
 

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

                                                                                                expert Madlen Chiriac 
 



Anexa nr. 1

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/

mp N
R

. 
A

ne
xa

/ 
N

R
. H

C
L

elemente de identificare, observaţii
Valoare 
Inv/lei.

Administ
rator

1 Publicitate proiect: panou temporar - 1 buc, 
placă permanentă-1buc. 1B/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.1.2 8.851,13 CLM

2 Clădire C1- sală de sport, bd. Stirbei Vodă 
nr.34A 1A/HCL522/2008

Parter-SU 570,39mp Etaj1-SU 82,22mp  Etaj2-
SU 554,37mp rezultând sup desfăşurată 

1.206,98mp şi sup construită la sol de 640mp 
nr. cadastral 17095

1.248.000 CLM

3 Clădire C2- centrală termică bd. Stirbei Vodă 
nr.34A 1A/HCL522/2008 Parter-SU 121,27mp  sup construită la sol de 

165mp nr. cadastral 17096 312.000 CLM                                                                                                                                                           

4 Echipament de căţărat pentru adolescenţi 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 76.880 RAADPFL

5 Masă tenis -2 buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 40.424 RAADPFL

6 Poartă fotbal- 2 buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 24.800 RAADPFL

7 Coş de baschet - 2 buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 21.895,92 RAADPFL

8 Foişoare- 20buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 1.5.12 111.248,90 RAADPFL



9 Figurină ,,ceaşcă de ceai şi farfurie,, 6 buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 46.128 RAADPFL

10 Figurină ,, ceainic,, 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 8.184 RAADPFL

11 Figurină ,,cal,,-2buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 88111 RAADPFL

12 Figurină ,,urs,, -4buc 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 3.4 21576 RAADPFL

13 Centrală termică pe combustibil solid 2A/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 2.1.16.5 160.302,24 RAADPFL

14 Notebook HP ELITEBOOK 857OW 17-
3740QM 1B/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 2.2.9 11891,6 CLM

15 Staţie de lucruHP+ monitor HP+UPS 1B/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 2.2.9 20.162,4 CLM

16 Imprimantă Kyocera FS 1B/HCL522/2008 încadrare HG2139/2004 - 2.2.9 5580 CLM

17 Teren str. Ion Maiorescu, nr.3,bl2-4 parter-
29mp 29 1A/HCL522/2008 N-terasăSC Capricoom, E-dom public,S- bl 4 

scB, V-bl 4 sc A 21460 CLM



Anexa nr.3

Intrări bunuri  în domeniul privat la lucrarea Pasaj subteran

Nr. 
crt

Denumire
Valoare fără 

TVA
TVA Valoare de inventar

Încadrare 
cf.HG2139/

2004

1 Automat de dirijare ADC 1buc. 42,521.60 10,205.18 52,726.78 2.1.22.9. 10 ani domeniu privat

2 Semafor vehicule 3x200 LED 11 buc. 23,485.00 5,636.40 29,121.40 2.1.22.9. 10 ani domeniu privat

3 Camera detectie video 2 buc. 16,490.00 3,957.60 20,447.60 3.1.5. 5 ani domeniu privat

4 Modul interfata detectie video 2 buc. 6,320.00 1,516.80 7,836.80 2.2.9. 3 ani domeniu privat

5 Monitorizare automata GSM 1 buc. 61,952.00 14,868.48 76,820.48 2.2.9. 3 ani domeniu privat

6 Automat dirijare circulatie in pasaj 2 buc. 112,640.00 27,033.60 139,673.60 2.1.22.9. 10 ani domeniu privat

7 Modul detectie inductiva 4 canale 6 buc. 17,200.20 4,128.05 21,328.25 2.2.9. 3 ani domeniu privat

8 Semafor vehicule 2x200 LED 2 buc. 4,270.00 1,024.80 5,294.80 2.1.22.9. 10 ani domeniu privat

9 Sistem detectie incidente compus din controlor si 2 sensori polei 2 buc. 202,752.00 48,660.48 251,412.48 2.2.9. 3 ani domeniu privat

10 Sistem detectie polei compus din controlor si 2 sensori polei 2 buc. 56,320.00 13,516.80 69,836.80 2.2.4.3 10 ani domeniu privat

11 Sistem PMV LED informare conductori 2 buc. 257,326.00 61,758.24 319,084.24 3.1.2. 3 ani domeniu privat

12 Indicator cu led control 2 buc. 4,528.00 1,086.72 5,614.72 3.1.2. 3 ani domeniu privat

13 Grup electrogen 1 buc. 69,000.00 16,560.00 85,560.00 2.1.16.1.2.2 12 ani domeniu privat

14 Sursa neantreruptibila de curent 1 buc 80,500.00 19,320.00 99,820.00 2.1.16.3.4 7 ani domeniu privat

15 Soft de monitorizare si comanda de la distanta 1 buc 61,952.00 14,868.48 76,820.48 domeniu privat



Anexa nr.4

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 LOCUINŢĂ STR.EC.TEODOROIU NR.12- se 
modifică la 3 cam 

256-2A-522/2007; 11000725 95,23 92335,01 RAADPFL 177-A-282/2008

2 LOCUINŢĂ STR.BUCOVĂŢ NR.26 -se 
modifică la 2 cam

224-2A-522/2007; 11000735 43,54 42216,44 RAADPFL 153-A-282/2008; 

3 TEREN STR.IC FRIMU NR.77 - LG. 112 628-2A-522/2007; 41000365 800 616.648,84 RAADPFL 500-A-282/2008; 

4 LOCUINŢĂ STR.R.ROLLAND NR. 6D; se 
modifică la 1 cam. 316-2A-522/2007; 11000651 25,59 26932,78 RAADPFL

221-A-282/2008; 
66-1A-225/2010; 6-

2A-100/2012

5 LOCUINŢĂ STR.UNIRII NR.55, -  se modifică 
la 2 cam

354-2A-522/2007; 16-
1A-183/2009; 340-1A-

226/2010
11000697 34,21 33170,05 RAADPFL 246-A-282/2008; 

86-1A-225/2010

6
TEREN STR.MESTEACĂNULUI( actual 
Coposu) NR.5(cuprindeA,B,C,D,I,H,J) se 
majorează la 1912mp

653-2A-522/2007 41000106 1.912 1.473.789 RAADPFL 525-A-282/2008

7 TEREN AFERENT BL.M14, str.AI Cuza nr.17 3-2A-818/2013 41001079 747 552.78 CLM



Anexa nr.5

                                                                              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.MESTEACĂNULUI NR.5-400,93MP - LG. 112 654-2A-522/2007 41000362 309041,00 RAADPFL 526-A-282/2008

2 TEREN STR.MESTEACĂNULUI NR.5-60MP - LG. 112 655-2A-522/2007 41000347 46249,00 RAADPFL 527-A-282/2008



Anexa nr 6

Bunuri care trec din domeniul privat  în domeniul public al Municipiul Craiova

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Poziţie -anexă-

HCL
Poziţie -anexă-HCL-dare in 

administrare
Nr.inventa

r
Valoare 
Inv/lei.

1 TEREN STR.UNIRII NR. 113 (ACTUAL NR. 93) - SUP. 871 MP
772-2A-

522/2007; 10-A-
210/2012

644-A-282/2008; 7-A-211/2012 41000086 671376,00
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