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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 
31.07.2014. 

Având în vedere raportul nr.105443/2014 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, Titlului II Proprietatea privată, art.557 alin.2 din Codul Civil şi art.5 lit.b, 
art.59, alin.1, 2, 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi completată; 

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 anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute 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.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată şi anexa nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 
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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.105443/18.07.2014 

 
       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, 818/2013 61/2014, 101/2014, 150/2014, 196/2014 şi 255/2014. 

 
 1) - În perioada mai 2014 – iul 2014 s-au înregistrat o serie de modificări în 

evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri. 
        Bunul „Sistem de operare Microsoft 7 Ultimate(3) Microsoft Office 

2013(15) program antivirus Eset smart security(35)” cu valoarea de inventar de 52.483 
lei a fost achiziţionat în baza facturii nr. 179/24.06.2014 de la S.C.WEB WIN Group Net 
S.R.L.  

 Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 
10.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 1009621/10.07.2014, 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 avut loc operaţiuni de inventariere conform prevederilor 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 
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numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr.4799/2013, care a identificat 
suprafeţe noi de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului 
verbal de inventariere nr. 105205/17.07.2014 astfel este 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 anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
 2) - De asemenea,  comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia 

Primarului municipiului Craiova nr.4799/2013, în urma măsurătorilor efectuate la faţa 
locului a identificat suprafeţe de terenuri care trebuiesc modificate prin majorare sau 
diminuare de suprafeţe sau care primesc alte denumirii sau elemente de identificare  şi a 
stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 
105205/17.07.2014 astfel este necesară modificarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la HCL. nr. 522/2007, cu bunurile 
identificate conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 - Prin adresa cu nr. 75894/2014 , Direcţia Investiţii , Achiziţii , Licitaţii – Serviciul Investiţii şi 
Achiziţii  ne solicită să efectuăm demersurile necesare în ce priveşte actualizarea valorii de inventar a 
investiţiei „ Construcţie  adăpost canin  etapa I”  inregistrata în evidenţa contabilă cu nr. de inventar 
11001201 şi  cu valoarea de inventar de 2.700.747,70lei, la valoarea actualizată de 2.722.862,42 lei.  

Conform adresei, valoarea declarată a investiţiei este de 2.700.747,7lei care apare la art. 4.4 din 
Procesul verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor nr. 3245/27.05.2013 a fost stabilită pe baza unui 
preliminat de plăţi. După efectuarea integrală a plăţilor, în perioada 2011 - 2013 totalul plăţilor a devenit 
2.722.862,42lei,  cum rezultă din extrasele din fişele conturilor 231 03 07 ( 2.676.462,42lei = 
2.626.417,15 constructor + 46.594,64 avize si taxe ISC + 2.450,63 taxa CSC); 233 03 04 (47.400lei 
reprezentand plata SF si avize emise de detinatori / operatori de utilitati). 

  Este necesară modificarea  valorii de inventar a bunului  Adăpost canin 
conform anexei nr 2 la prezentul raport.  

 
Prin Hotărârea nr. 209/26.05.2011, Consiliului Local al Municipiului Craiova a 

aprobat încheierea cu S.C SALUBRIATATE CRAIOVA S.R.L. a contractului de 
concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului Craiova. Conform 
contractului înregistrat la nr.106729/18.07.2011 pentru bunurile ce aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova redevenţa lunară este 142.141,03 lei, nivel care se 
va negocia în funcţie de situaţia bunurilor care fac obiectul contractului.  

Contractul de concesiune cuprinde în Anexa 2-bunurile ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova concesionate iar Adăpostul canin face parte din această anexă, 
drept urmare este necesară modificarea anexei nr.2 prin majorarea valorii bunului 
concesionat. 

         
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 şi  
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prevederilor art. 5 lit. b şi art. 59 al. 1,2, 3 din OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică,  modificată şi completată , propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
 
 

• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 
 
- completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 
- modificare a elementelor de identificare a bunurilor prezentate în anexa 

nr.2 
 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a HCL nr.209/2011, anexa nr 2, în sensul modificării 
valorii de inventar a bunului “Construcţie adăpost canin etapa I” la valoarea de 
2.722.862,42 lei.  
 
 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                                     
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                       
 
                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                             Insp. Cosmin Popescu 

 
 



                                                                               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
Sistem de operare Microsoft Windows 7 

Ultimate (3) Microsoft office 2013(15) Program 
antivirus Eset Smart Security(35)

1B/HCL522/2007 52.483 CLM

2 Teren aferent Sp. com. bl 65A2- str. Aleea 
Castanilor nr.2b-46,83mp 46,83 1A/HCL522/2007 N-bl 65A2,  E-dom public,  S-dom public, V-dom 

public 18.732 CLM

3 Teren aferent Sp. comercial cart.Craioviţa 
Nouă  bl83A1- 40mp 40 1A/HCL522/2007 N- bl-83A1, S,E,V- dom public 16000 CLM

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.             /2014



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 Administrat

or
HCL dare în 
administrare

1 Construcţie Adăpost canin etapa I 351/2013 11001201 2.722.862,42

2 Teren str. Câmpia Islaz nr.74, 1708mp din 
care aferent constr. 542mp 563-2A-522/2007 41000095 1708 1316539,50 RAADPFL 440-A-282/2008

3 Locuinţă str.E.Teodoroiu nr.10,5 cam, 
207,64mp

254-2A-522/2007; 16-1A-
183/2009; 285-1A-

226/2010; 54-2A-97/2011
11000724 207,64 201327,64 RAADPFL

175-A-282/2008; 31-
1A-225/2010; 8-1A-

99/2011

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.             /2014
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