
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul 

privat al municipiului Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi valorificării 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
18.12.2014; 
              Având în vedere raportul nr. 179945/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor 
bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării; 
 În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii şi Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea 
nr.246/2001; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, 
art.123, alin.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 trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
bunurilor identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
în vederea scoaterii din funcţiune şi casării. 

Art.2. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune, valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. 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, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la  darea în administrare către 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat 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, Direcţia Economico-
Financiară 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. 179945/10.12.2014 
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR        
                                            LIA OLGUŢA VASILESCU                                                                                        
       
 

               RAPORT 
           
 
         Prin raportul cu nr. 163313/2014 întocmit de Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi Achiziţii  
a transmis Direcţiei Patrimoniu  referitor la derularea acordului cadru nr. 187447/11.12.2013 pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Achiziţie cu montaj echipamente locuri de joacă” şi amenajarea unui număr de 17  locaţii existente pe 
domeniul public a fost necesară dezafectarea echipamentelor existente pe aceste locaţii. Prin urmare pentru actualizarea 
înregistrărilor contabile este necesară trecerea din inventarul domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova în vederea  
scoaterii din funcţiune şi casare a  mijloacelor dezafectate  conform anexei nr. 1 la prezentul raport. 
      Prin Hotararea Consiliului Local nr. 576/2014  s-a aprobat darea în administrare , către Regia Autonomă  de  
Administrare a Domeniului Public şi Fond Locativ Craiova a bunurilor reprezentând Echipamente Loc de Joacă situate pe 
domeniul public al municipiului Craiova. În anexă la hotărâra mai sus menţionată au fost identificate un număr de 13 
Echipamente Loc de Joacă  ce au fost dezafectate pentru a fi înlocuite cu echipamente cu un standard de siguranţă şi confort 
mai ridicat . 
            În conformitate cu art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , modificată 
şi completată “Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a 
autoritatilor, administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local”. 

De asemenea potrivit Art. 123. - (1) Consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, 
de interes local, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. 
 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, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune ,casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale ,aprobată prin Legea nr..246/2001 propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 
 1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova  în 
domeniul privat al Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova în vederea scoaterii din funcţiune 
şi casării a bunurilor identificate conform anexei   nr. 1 la prezentul raport; 
 2. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Craiova , a HCL nr. 576/2014  privind darea în administrare către Regia 
Autonomă  de  Administrare a Domeniului Public şi Fond Locativ Craiova a unor bunuri proprietatea publică a 
municipiului Craiova,  a H.C.L nr. 80/2006 privind darea în administrare a unor bunuri ce aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova , a H.C.L.nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul privat şi a H.C.L. nr. 282/2008 privind darea în administrare a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova. 
 3. Mandatarea directorului R.A.A.D.P.F.L. Craiova să îndeplinească formalităţile legale de scoatere din 
funcţiune ,valorificare sau casare a bunurilor prevăzute la punctul nr. 1.  
 4. 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,                                                                 
          cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                    
 
                                                                                         Întocmit, 
                Insp.Cosmin Popescu 
 



 

 
 
 



Nr. 
Crt. Denumirea bunului poziţia din HG 

141/2008 nr.inventar Valoare Inv/lei.

1 ECHIPAMENT LOC JOACĂ PARCUL CRIZANTEMELOR 5420 32000070 10474.89

2 ECHIPAMENT LOC JOACĂ G. ENESCU 29 - 30 5423 32000073 18310.53

3 ECHIPAMENT LOC JOACĂ VALEA ROŞIE C6 - C7 5424 32000074 8727.12
4 ECHIPAMENT LOC JOACĂ E. STOENESCU 5426 32000076 10686.03

5 ECHIPAMENT LOC JOACĂ SĂRARI BL.M9-M10 - PT4 5430 32000080 6334.2

6 ECHIPAMENT LOC JOACĂ  CRAIOVIŢA NOUĂ ESPLANADA 2 5437 32000087 15424.95

7 ECHIPAMENT LOC JOACĂ  CRAIOVIŢA NOUĂ ESPLANADA 1
5439 32000089 10521.81

8 ECHIPAMENT LOC JOACĂ 1 MAI BL. D6 - D8 - P28 5442 32000092 5419.36
9 ECHIPAMENT LOC JOACĂ CART. BRAZDA , BL.A 15 3721 32000110 9735.9

10 ECHIPAMENT LOC JOACĂ B - DUL. DECEBAL , BL. 36 3729 32000113 10779.87

11 ECHIPAMENT LOC JOACĂ ,  STR. DEZROBIRII , E9, E10 5173 32000121 9735.9

12 ECHIPAMENT LOC JOACĂ ,  CART. ROVINE , BL. E11-E13 32000137 14241.19

13 ECHIPAMENT LOC JOACĂ ,  PARC LICEU PEDAGOGIC 32000140 14046.51

Poziţiile propuse a fi trecute din  domeniului public în domeniul privat în 
vederea casării 

                                          ANEXA 
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