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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 
27.11.2014. 

Având în vedere raportul nr.170694/2014 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 art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică şi Titlului II – Proprietatea privată,  art. 557, alin. 2 din Codul Civil; 

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 elementelor de identificare ale bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova, prevăzute în anexa 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.170694/20.11.2014 

 
 
       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, 447/2014, 497/2014, şi 583/2014. 

 
 În perioada oct 2014 – nov 2014 s-au înregistrat modificări în evidenţa 

domeniului privat, în sensul modificării elementelor de identificare(valoare) a unor 
bunuri pentru care nu este necesară inventarierea de către comisia permanentă 
de inventariere, după cum urmează: 

                -  Conform Dispoziţiei nr.1329, emisă în data de 30.01.2008, a fost 
restituit în natură terenul în suprafaţă de 65,60 mp pe care se află construcţia 
situată în Craiova str. Lipscani nr.25 (fostă 37) către Schwartz Sever Jean astfel 
este necesară modificarea suprafeţei şi valorii bunului din domeniul privat, 
Teren str. Lipscani nr.25A(fost nr.37) prin micşorare cu suprafaţa de teren 
restituită, conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

                 -  În urma verificărilor efectuate de către comisia constituită 
conform  dispoziţiei nr. 5671/2014 s-a stabilit o sumă decontată dar nedatorată de 
155.825 lei pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare adăpost pentru câini-etapa 
I,, şi conform adresei nr.161322/05.11.2014 a Direcţiei Economico-Financiară 
trebuie corectată în acest sens valoarea mijlocului fix. Este necesară 
modificarea valorii de inventar a bunului din domeniul privat Adăpost Canin 
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cu nr. de inventar 11001201 prim micşorare cu valoarea de 155.825 lei conform 
facturii de stornare nr.147/21.10.2014 emisă de Team World Construct SRL 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 
213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, 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: 

  
 - modificare a elementelor de identificare ale bunurilor prezentate 

în anexa nr.1 
  

•          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 

 



Anexa 

MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului Nr.inv.

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L

Suprafaţă/
buc Valoare Inv. Lei Administrator

1 Construcţie Adăpost canin-etapa 1 11001201 HCL nr.351/2013 2545225.82
SC Salubritate 

Craiova

2
Teren str. Lipscani nr.25A(fost 27) HCL nr.101/2014 65,40 48396 RAADPFL
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