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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 
25.09.2014. 

Având în vedere raportul nr.133037/2014 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 anulează poziţiile cu privire la bunurile 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,   

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.133037/09.09.2014 

 
 
       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, 255/2014, 347/2014 
şi 447/2014 

 
 1) - În perioada august 2014 – sept 2014 s-au înregistrat o serie de 

modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri.  
 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 numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr.5296/2014 care a identificat suprafeţe noi de terenuri, a stabilit valorile de 
inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 
132872/18.09.2014 astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
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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)- Prin adresa nr.128775/2014 C. Apă Oltenia ne solicită scoaterea din inventarul 
domeniului privat a unor mijloace fixe  din cadrul Staţiei de apă Işalniţa, care au fost 
dezmembrate şi casate conform procesului- verbal de casare încheiat la data de 05.09.2014. 
Este necesară anularea poziţilor acestora din inventarul domeniului privat conform anexei nr. 
2 la prezentul raport. 
- In baza HCL nr.146/2014 a fost incheiat contractul de vanzare- cumparare autentificat sub 
nr.1080/2014 incheiat intre Primaria Municipiului Craiova si SC Givpan Group SRL prin care s-a 
vandut terenul apartinand proprietatii private a municipiului, situat in Bulevardul oltenia nr. 78A 
in sup de 67mp cu numar cadastral 202170. Este necesară anularea poziţiei din inventarul 
domeniului privat 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, 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  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 
- anularea bunurilor conform anexei nr.2. 
 

•    Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                     Sef serviciu,                 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                             Silvia Nanau   
 
               
 
                                                                                          Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.118749/20.08.2014 

 
  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 
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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,  255/2014 şi 
347/2014. 

 1)   În perioada iulie 2014 – august 2014 s-au înregistrat modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării sau modificării elementelor de identificare(valoare) a 
unor bunuri pentru care nu este necesară inventarierea de către comisia permanentă de 
inventariere, după cum urmează: 

      -  Bunul „Obiectiv foto” cu valoarea de inventar de 4999,68 lei a fost 
achiziţionat în baza facturii nr. 193/15.07.2014 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 
16.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 1046850/16.07.2014, 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.  

               -  Bunul „Aparat foto” cu valoarea de inventar de 3999 lei a fost achiziţionat 
în baza facturii nr. 187/08.07.2014 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 
16.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 104661/16.07.2014, 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.  

 
               -  Bunul „Monitor info” cu valoarea de inventar de 6000lei a fost 

achiziţionat în baza facturii nr. 188/08.07.2014 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 

16.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 104638/16.07.2014, 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.  

               -  Bunul „Sistem electronic de ordonare şi dirijare” cu valoarea de inventar 
de 11.978,40 lei a fost achiziţionat în baza facturii nr. 186/08.07.2014 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 
16.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 104622/16.07.2014, 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.  

               -  Bunul „Licenţă soft DOCLIB 38” cu valoarea de inventar de 2.634 lei a 
fost achiziţionat în baza facturii de la S.C.INSERV S.R.L.  
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 Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie convocată la data 
16.07.2014, conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 111711/01.08.2014, 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.  

               -  Bunul „Achiziţie cu montaj sistem pentru topirea gheţii şi zăpezii de pe 
acoperiş, streaşini, jgheaburi şi burlane la imobilul din str. AI Cuza nr.7 Craiova” cu 
valoarea de inventar de 59.098,98 lei a fost achiziţionat în baza facturii nr. 139/25.01.2013 
de la S.C Electronic Leds S.R.L.  

 Acest bun a fost pus în funcţiune de comisia de recepţie conform Procesului Verbal 
de Recepţie nr. 11487/24.01.2013, 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.   

 
 2) - Prin adresa cu nr. 105249/2014 , Direcţia Economică ne solicită să corectăm 
valorarea de inventar a investiţiei „ Construcţie  adăpost canin  etapa I”  inregistrata în 
evidenţa contabilă cu nr. de inventar 11001201 în urma controlului efectuat de Camera de 
Conturi dolj, deoarece au fost efectuate plăţi nelegale ştornate prin factura nr. 
131/26.06.2014.  

  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 art. 6 din Legea nr. 213/1998 

privind privind bunurile proprietate publică, prevederilor HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, ale 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,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
 

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

nr.2 
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• 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 
2.701.050,82 lei.  
 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                                 Şef serviciu,    
         Cristian Ionuţ Gâlea                                                        Silvia Nănău    
 
     
                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                   Exp. Madlen Chiriac 
 
 
 
                                                Vizat pentru legalitate, 
                                            Cons. Jur. Floricica Boangiu 

 



Anexa nr. 1

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei. Administ

rator

1 Teren zona mlastinoasa str.Alunului,fn 10296
N/cale ferata, S/ cale ferata, E-str Alunului

1132560 CLM

2 Teren str. Infratirii nr.2(fosta AI Cuza) bl 10D-10E 505 N-str.AI Cuza, E-bl E10, S- bl.10D si 10E,V- 
dom public 338350 CLM

3 Teren str. Prelungirea severinului, km 7,af bl.8 ap. 427 N S E V - domeniu public 46970 CLM

4 Teren af bl.H23, str. Laescu nr.11 203,02 N-bl H 22,s-Bl h24, V-str.Dudului, E- platforma 
beton 81208 CLM



Anexa nr.2

                                                                              IEŞIRI BUNURI

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Se
cţ

/p
oz

/ 
A

ne
xa

/ 
N

R
. 

H
C

L

N
r.

in
v.

Val.lei
Administra

tor

1 Camin distribuţie 3/1/HCL 608/2013 11001231 13300 CAO

2 decantoare suspensionale 3/2/HCL 608/2013 21200827 392715,29 CAO

3 instalaţii mecanice .staţi chimică Işalniţa 3/5/HCL 608/2013 21200830 33200 CAO

4 reţele alimentare energie electrică 3/3/HCL 608/2013 21200828 262087,61 CAO

5 instalaţii mecanice - staţie Chimică Işalniţa II 3/8/HCL 608/2013 21200833 2795 CAO

6 instalaţii mecanice -staţie filtrare şi pompare Işalniţa 3/6/HCL 608/2013 21200829 61136 CAO

7 conductă de legătură 3/6/HCL 256/2014 11001298 205157,07 CAO

8 Teren portic, Cv nouă , G Enescu-67m 29/2A/55/2008, 
255/2014 maj sup 41000529 68961 PMC
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