
 
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 
27.02.2014. 

Având în vedere raportul nr.27301/2014 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 elementele de identificare, valoarea  de inventar şi suprafaţa  
bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre; 

b)  se completează cu bunurile  identificate 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.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. 27301/20.02.2014 

 

          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 ian 2014- feb 2014 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) -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, şi au fost predate în vederea administrării către RAADPFL conform procesului 
verbal de predare primire în custodie nr.206340/2013. Astfel că este necesară completarea  
inventarului bunurilor din domeniul privat, date în administrarea RAADPFL Craiova conform 
anexei nr.2,  la prezentul raport. 

 

     2)- 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,  şi au fost predate în vederea administrării către 
RAADPFL conform procesului verbal de predare primire în custodie nr.201264/2013. Astfel că este 
necesară completarea  inventarului bunurilor din domeniul privat, date în administrarea RAADPFL 
Craiova conform anexei nr.2,  la prezentul raport. 

 

      3) 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,   şi au fost predate în 
vederea administrării către RAADPFL conform procesului verbal de predare primire în custodie 
nr.183141/2013. Astfel că este necesară completarea  inventarului bunurilor din domeniul privat, 
date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.2,  la prezentul raport. 



 

          4) 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 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. 193578/13.12.2013şi a fost completat inventarul domeniului privatprin HCL 61/2014. 
Centrala a fost predată în vederea administrării către RAADPFL conform procesului verbal de predare 
primire în custodie nr.193582/2013. Astfel că este necesară completarea  inventarului bunurilor din 
domeniul privat, date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.2,  la prezentul 
raport. 

 

     5)     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.61/2014, după cum urmează, 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. Comisia 
permanentă de inventariere a întocmit procesul verbal de inventariere nr. 11156/23.01.2014, in care se 
regăsesc următoarele.  

 -  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, teren aflat în administrarea RAADPFL Craiova la poziţia 500 HCL 
nr.282/2008. 

             

 -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.  

 Prin urmare, este necesară modificarea valorii de inventar şi a suprafeţei locative a locuintelor 
parţial vândute  şi achitate integral si cu plata în rate în cursul anului 2013, în baza contactelor de 
vânzare cumpărare, din inventarul bunurilor din domeniul privat, date în administrarea RAADPFL Craiova  
conform anexei nr.  1,  la prezentul raport din după cum urmează:    

 - LOCUINŢĂ STR.EC.TEODOROIU NR.12, - SUP. 116,02 MP, 4 CAM, cu nr de inventar 
11000725, data în administrare conform poziţia 177 din HCL nr.282/2008, având valoarea 112.493 lei, se 
modifică conform anexei nr.1 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, data 
în administrare conform poziţia 153 din HCL nr.282/2008 având valoarea 89.979 lei, se modifică conform 
anexei nr.1 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, 
data în administrare conform poziţia 221 din HCL nr.282/2008având valoarea 73.631 lei, se modifică 
conform anexei nr.1 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, 
data în administrare conform poziţia 246 din HCL nr.282/2008având valoarea 119.290 lei, se modifică 



conform anexei nr.1 la prezentul raport  suprafaţa rămasă în urma vânzării fiind de  34,21mp -2 cam si 
valoarea 33.170,05 lei. 

 

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, â conform 
anexei nr.2  

•   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 nr.1

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 

HCL nr.61/2014 11000725 95,23 92335,01 RAADPFL 177-A-282/2008

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

HCL nr.61/2014 11000735 43,54 42216,44 RAADPFL 153-A-282/2008; 

3 TEREN STR.IC FRIMU NR.77 - LG. 112 HCL nr.61/2014 41000365 800 616.648,84 RAADPFL 500-A-282/2008; 

4 LOCUINŢĂ STR.R.ROLLAND NR. 6D; se 
modifică la 1 cam. HCL nr.61/2014 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 HCL nr.61/2014 11000697 34,21 33170,05 RAADPFL 246-A-282/2008; 

86-1A-225/2010



Anexa 2
 Bunuri administrate de RAADPFL

Nr. Crt. Denumirea bunului Valoare Inv. Nr. poziţie/Secţiune/         H. C. 
L.in inventar Administrator

1 Echipament de căţărat pentru adolescenţi 76.880 2/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

2 Masă tenis -2 buc 40.424 3/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

3 Poartă fotbal- 2 buc 24.800 4/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

4 Coş de baschet - 2 buc 21.895,92 5/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

5 Foişoare- 20buc 111.248,90 6/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

6 Figurină ,,ceaşcă de ceai şi farfurie,, 6 buc 46.128 7/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

7 Figurină ,, ceainic,, 8.184 8/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

8 Figurină ,,cal,,-2buc 88111 9/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

9 Figurină ,,urs,, -4buc 21576 10/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL

10 Centrală termică pe combustibil solid 160.302,24 11/anexa1/HCL61/2014 RAADPFL
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