
 
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 
31.07.2014. 

Având în vedere raportul nr.104922/2014 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 modifică elementele de identificare ale bunurilor identificate în anexa nr.2 
care face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţiile 191 şi 300 din secţiunea A  a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.282/2008, cu privire la bunurile prevăzute 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, 
modificată şi completată. 

  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. 104922/17.07.2014 

 

          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 aprilie 2014- iunie 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. 89381/18.06.2014. Drept urmare a fost 
completat inventarul bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la HCL. nr. 
522/2007, cu bunul identificat în anexa nr. 1 din HCL nr.292/2014,   fiind de asemenea necesară 
completarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RAADPFL prin HCL nr.282/2008,  
conform anexei nr 1 la prezentul raport. 

 Prin HCLnr.101/2014 a fost introdus în inventarul domeniului privat Teren str. Lipscani nr 25, fiind 
de asemenea necesară completarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RAADPFL prin 
HCL nr.282/2008,  conform anexei nr 1 la prezentul raport. 

         
 

      2)     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.196/2014, şi HCL nr.255/2014 astfel că este 
necesară modificarea elementelor de identificare valoare şi suprafaţă ale bunurilor din domeniul 
privat, date în administrarea RAADPFL Craiova conform anexei nr.  2,  la prezentul raport.  

 

 



3) Prin adresa nr. 38991/2014 RAADPFL transmite procesul-verbal de punere in posesie privind 
imobilul situat în Craiova str. Mihail Kogălniceanu nr. 17  în vederea scoaterii din evidenţa 
domeniului privat al municipiului Craiova si a fost necesară anularea poziţiilor  275 şi 415 anexa 
2 secţiunea A din HCL 522/2008, cu numerele de inventar 11000595 şi 11000291, modificare a 
inventarului făcută prin HCL nr. 255/2014. 
 Este necesară anularea poziţiilor nr.191 şi nr.300, anexa A, din HCL 282/2008 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:  

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

- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor administrate de RAADPFL 
Craiova, conform anexei nr 2; 

             - anularea poziţiilor 191 şi 300, 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,                                                     
cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                      
 
                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                            exp.  Madlen Chiriac 

 

 

 

                                              

 

 

 



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

inventar Administrator

1 Teren str. N Romanescu,nr.4, 563mp( din care 91mp aferent construcţiei) 543mp 225200 HCL 292/2014 anexa1 poz1 RAADPFL

2 Teren str. Lipscani nr.25A(fost nr.37)- 131mp 131mp 96940 HCL 101/2014 anexa1 poz 5 RAADPFL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.             /2014

Completarea inventarului bunurilor administrate de RAADPFL





MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
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buc

Valoare Inv. 
Lei
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tor

NR. Anexa/ NR. 
HCL pentru 
administrare

1
Teren str. Tudor Vladimirescu nr. 22 în suprafaţă de 
355.54mp modificare prin majorare cu 359.46mp la 
suprafaţa de 715mp

761-2A-522/2007 41000227 715 mp 551.129,57 RAADPFL 633-A-282/2008

2
Teren str. Împăratul Traian nr. 71 fost nr. 101 în suprafaţă 
de 417mp diminuare de suprafaţă cu 134mp la suprafaţa 
de 283mp

125-1A-406/2011 41000803 283mp 218.139,38 RAADPFL 5-A-404/2011

3 Teren str.Ulmului nr. 34A fost 28B în suprafaţă de 90mp 
se majorează cu 245mp la suprafaţa de 335mp 768-2A-522/2007 41000336 335mp 188.848,72 RAADPFL 640-A-282/2008

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.             /2014



                                                                              IEŞIRI BUNURI din administrarea RAADPFL

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
cţ

/p
oz

/ A
ne
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R
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N
r.i

nv
.

Val.lei Administrat
or

HCL dare în 
administrare

1 LOCUINŢĂ STR.M KOGĂLNICEANU NR.17;  8 CAM, - SUP. 
240,64 MP

275-2A-522/2007; 
16-1A-183/2009; 

298-1A-
226/2010;255/2014

11000595 233325,00 RAADPFL 191-A-282/2008; 
44-1A-225/2010

2 SPAŢIU M.KOGĂLNICEANU NR.17-70,71MP 415-2A-522/2007; 
255/2014 11000291 154091,00 RAADPFL 300-A-282/2008

Anexa nr.3 la Hotărârea nr.             /2014
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