
 
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 
24.04.2014. 

Având în vedere raportul nr.54361/2014 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 completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă  
din prezenta hotărâre; 

b) se anulează poziţiile 192, 301 şi 514 din secţiunea A 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. 54361/08.04.2014 

          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 feb 2014- mart 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 imobile (terenuri) au fost inventariate prin identificarea acestora la faţa locului de către 
personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului 
municipiului Craiova nr.4799/2013, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar 
ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 27507/20.02.2014 astfel a fost necesară 
completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la HCL. nr. 
522/2007, cu bunurile identificate conform  poziţia 3 anexei nr.1 la HCL nr.101/2014, după cum urmează:  

   - teren str.M.Kogălniceanu nr.12 în suprafaţă de 446mp din care 300mp aferent 
construcţiilor, fiind necesară completarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RAADPFL prin 
HCL nr.282/2008 conform anexei nr 1 la prezentul raport. 

        2)  În baza titlului executoriu nr.9632/63/2010 emis de Tribunalul Dolj, pus pe sentinţa civilă 
nr.294/2006 dată de Tribunalul Dolj şi nr.228/2010 dată de Curtea de Apel Craiova, au fost restituite în 
natură creditorilor, bunurile apartamente(locuinţe) şi spaţiile din imobilul situat în Craiova str. M 
Kogălniceanu nr.8, precum şi terenul aferent. 

  Prin adresa nr.31811/2014. RAADPFL Craiova ne informează  faptul că pentru aceste bunuri nu 
mai există în derulare contracte de închiriere. Astfel  bunurile de la poziţiile  276,416 şi 642 anexa 2 
secţiunea A din HCL 522/2008, cu numerele de inventar 11000597.11000292 şi 41000284. au fost 
scoase prin HCL nr.150/2014 din inventarul domeniului privat. Este necesară anularea poziţiilor 
192,301,514 anexa A din HCL 282/2008 conform anexei nr. 2 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:  

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

             - anularea poziţiilor 192, 301 şi 514 secţiunea A din HCL 282/2008, conform anexei 
nr.2 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 nr.2

                                                                              IEŞIRI BUNURI din administrarea RAADPFL

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
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oz

/ A
ne
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/ 

N
R

. H
C

L
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r.i

nv
.

Val.lei Administrat
or

HCL dare în 
administrare

1 LOCUINŢĂ STR.M KOGĂLNICEANU NR.8;  5 CAM, - SUP. 
184,03 MP

276-2A-522/2007; 
16-1A-183/2009; 
299-1A-226/2010

11000597 178435,00 RAADPFL 192-A-282/2008; 
45-1A-225/2010

2 SPAŢIU M.KOGĂLNICEANU NR.8-338,98MP 416-2A-522/2007 11000292 831043,00 RAADPFL 301-A-282/2008

3 TEREN STR.M KOGĂLNICEANU NR.8-17,75MP - LG. 112 642-2A-522/2007 41000284 13682,00 RAADPFL 514-A-282/2008
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