
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                       PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014; 

Având în vedere raportul nr.117383/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlului I, art.554 şi  
Titlului VI, art.858-870 din Codul Civil; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 

identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se anulează bunul identificat în anexa nr.2 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.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată, nr.174/2001 referitoare la darea în administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri) în 
care acestea îşi desfăşoară activitatea, preluate în domeniul public de interes local 
al municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.293/2014 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova. 



 

                
              Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.117383/14.08.2014 
                           SE APROBĂ, 

                                                                                    
         
                                                          PRIMAR       
                                                                                                       
LIA OLGUŢA VASILESCU                                                
       

 
 

               RAPORT 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr. 173/2001. Ulterior, bunurile 
cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Dolj, modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.   

Prin adresa nr. 113891/2014 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi Achiziţii a 
transmis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor  nr. 4833/09.07.2014 privind lucrarea 
„CONSOLIDARE  ZID  DE  SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA” din municipiul Craiova lucrări  efectuate 
conform contractului de lucrări nr. 21054 din 10.02.2014 în vederea înregistrării investiţiei în domeniul public al 
municipiului Craiova şi darea în administrare către  R.A.A.D.P.F.L. Craiova. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei 
este de 297.737,90 lei cu TVA.     

 Potrivit catalogului privind clarificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe  aprobat prin 
H.G. nr. 2139/2004  în anexa nr.1 a Procesului verbal s-a stabilit încadrarea mijlocului fix „CONSOLIDARE 
ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA” în clasificaţii şi durata normală de funcţionare astfel: 

- Cod de clasificare : 1.6.3.2 (construcţie zidărie beton) 
- Durata normală de funcţionare : 20ani   
În evidenţa contabilă figurează înregistrat mijlocul fix cu denumirea Cimitirul SINEASCA 5017 cu nr de 

inventar 12003392 şi valoarea de inventar 142.811.794,36lei. În raport de solicitarea cu nr. 113891/2014 lucrarea 
„CONSOLIDARE  ZID  DE  SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA” modifică  elementele de identificare şi valoarea 
mijlocul fix cu nr de inventar 12003392, cu denumirea Cimitirul SINEASCA 5017. 

Prin urmare propunerea priveşte  modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova conform anexei nr.1  la prezentul raport 

 
Prin adresa nr. 48896/2014 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi Achiziţii  a 

transmis  Procesul Verbal de Recepţie  nr. 44015/20.03.2014 privind obiectivul de investiţii „Achiziţie cu montaj 
echipamente locuri  de joacă” în vederea predării la unităţile de învăţământ , respectiv R.A.A.D.P.F.L. Craiova . 
Valoarea lucrărilor supuse recepţiei este de 3.201.495,14 lei fără TVA  şi 3.969.853,55 lei cu TVA . 

Totodată prin Hotărârea nr. 293/26.06.2014, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat la art.3 
darea în administrare ,  către unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova a bunurilor 
identificate în anexa nr. 5 la hotărâre. Pentru efectuarea operaţiunilor tehnico – operative la un număr de şapte 
locaţii este necesară modificarea denumirii şi valorii contabile , prin urmare se propune modificarea 
inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova conform anexei nr.1  la prezentul 
raport 

           



 

Ca urmare a adreselor cu nr.28357, 28783,65551/2014 prin care Tribunalul Dolj solicita punerea la 
dispoziţie a unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii , prin Hotărârea nr.209/09.05.2014, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova,a aprobat la art.2, atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani,către Tribunalul 
Dolj, a spaţiului în suprafaţă totală de 477,1mp situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97(129 nou) compus 
din spaţii parter în suprafaţă de 463 mp şi cota de 1/2 din suprafaţa de 28,2mp,respectiv 14,1 mp reprezentând hol 
acces. Pe cale de consecinţă a fost diminuată suprafaţa totală a spaţiului atribuit în folosinţă gratuită către Curtea 
de Conturi a României, de la 954,2 mp la 477.1 mp . 

 Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 295/26.06.2014,s-a aprobat majorarea 
suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită ,situat în str. Brestei nr. 129, de la  477,1mp la 940.1 mp 
,reprezentând etajul 2 din imobil, cu condiţia obţinerii avizul conform al Ministrului Educatiei Naţionale 
pentru schimbarea destinaţiei. 

          Prin adresa cu nr.105107/17.07.2014, Tribunalul Dolj  revine cu solicitarea privind darea în 
folosinţă gratuită a etajului 1 din imobilul situat în  str. Brestei nr. 129,spaţiu ce a devenit disponibil ca 
urmare a eliberării de către  Camera de Conturi  Dolj.În acest sens, Tribunalul Dolj  înregistrează la 
nr.105110/17.07.2014 adresa emisă de  Curtea de Conturi a României privind eliberarea spaţiului menţionat 
începând cu data de 17.07.2014. 

            Spaţiul la care se face referire face parte din imobilul  situat în str. Brestei nr. 97 ce   aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova,  fiind identificat la poziţia 312 din Anexa 2 la HG 141/2008, 
pentru modificarea şi completarea HG 965/2002, privind atestarea domeniului public al municipiului Craiova.  
Imobilul are destinaţia de cămin hotel şi până în anul 2008 a funcţionat Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
care şi-a construit un sediu nou pe str. Ion Maiorescu nr. 6 

            Prin Hotărârea nr.314/26.08.2010 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunul ce  
figurează cu denumirea Cămin hotel  în Anexa nr.1 la poziţia 2, a fost dat în administrarea  unităţii de 
învăţământ  Grup Şcolar Charles Laugier Craiova . 

        În raport de solicitarea Tribunalului Dolj ,atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului -etaj 1, în 
suprafaţă totală de 477,1mp, compus din spaţii etaj de  463 mp şi 14,1 mp reprezentînd 1/2 din suprafaţa 
holului de acces conduce: 

         1 - la modificarea în evidenţa contabilă a bunului cu  cu nr inventar 12008119 (cămin hotel Curtea 
de Conturi) şi valoare de 361.935,90 lei ,în sensul anulării ca urmare a transmiterii către  Tribunalul Dolj. 

Faţă de cele prezentate este necesară anularea din  inventarul domeniului public al municipiului 
Craiova  conform  anexei  nr. 2 la prezentul raport. 

          2 -  la modificarea în evidenţa contabilă a bunului cu nr inventar 12012419 ( Clădiri DP -Grup Şc. 
C.Laugier-pt.Tribunal) în sensul completarii datelor de identificare :regim de înălţime P+etaj1 şi 2 ,suprafaţă 
de 1417,2 mp (940,1 mp+ 477,1 mp) şi modificarea valorii de inventar la 1.063.020,91mp (701.085mp 
+361935,90 lei) 

Faţă de cele prezentate este necesară modificarea  inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova conform  anexei  nr. 1 la prezentul raport. 
 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Titlul I , art. 554 , Titlul VI ,art. 858 – 870  din  Noul Cod 
Civil, în temeiul art. 36 alin 2, lit c  şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

 
          1.Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 prin: 
         - modificarea inventarului domeniului public  conform anexei nr.1 la prezentul raport.   
         -  anularea din inventarul domeniului public  a bunului identificat în anexa nr. 2 la prezentul 

raport. 
       
       2. Modificarea în mod corespunzător, HCL nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul 

bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare, a HCL nr. 293/2014 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova a HCL nr. 174/2001 
privind darea în administrarea unităţilor de învatamant preuniversitar a unor bunuri.  a HCL , nr. 
80/2006 privind darea în administrare a unor bunuri ce aparţin domeniului public către R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova.  



 

 
   3. 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, 
                     Cristian Ionuţ Gâlea                                                                       Silvia Nănău 
   
 
                                       
 
 
                                                          Vizat pentru legalitate, 
                                                     Cons.jur. Floricica Boangiu 

 

















































































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 Obiectiv foto HCL 522/2007 
anexa 1B cod de clasificare 2.1.26.2 4.999,68 CLM

2 Aparat foto CANON HCL 522/2007 
anexa 1B cod de clasificare 2.1.26.2 3.999 CLM

3 Monitor info HCL 522/2007 
anexa 1B cod de clasificare 2.2.9 6000 CLM

4 Achiziţie sistem electronic de ordonare şi 
dirijare

HCL 522/2007 
anexa 1B cod de clasificare 3.4 11.978,40 CLM

5 Licenţă soft DOCLIB 38 HCL 522/2007 
anexa 1B imobilizări necorporale 2.634 CLM

6
Sistem pentru topirea gheţii şi zăpezii de pe 
acoperiş, streşini, jgheaburi şi burlane la 
imobilul str. AI Cuza nr.7- achiziţie cu montaj

HCL 522/2007 
anexa 1B cod de clasificare 3.4 59.098,98 CLM



Anexa nr.2

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 
administrar

e

1 Construcţie adăpost canin -etapa I HCL 351/2013 11001201 2.701.050,82 salubritate
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