
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 
25.06.2015. 

Având în vedere raportul nr.90638/2013 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 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor  fixe şi Titlul II-Proprietatea privată art.557 din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.123 alin 1, 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 anexele nr.1 şi 3 care fac 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. Se aprobă darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” a 
bunului Microbuz Marca FORD TRANSIT 16+1. 

  Art.3.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se va face în baza 
procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părţi, în termen de 30 de zile, de 
la adoptarea prezentei hotărâri.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.189/2009 
darea în administrarea unităţilor de învăţământ din municipiului Craiova, a unor 
bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi Liceul cu 
Program Sportiv „Petrache Trişcu”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
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 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.90638/19.03.2015 

 
 
       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, 583/2014, 610/2014, 674/2014, 26/2015, 115/2015 şi 
195/2015. 

 
 1) - În perioada mart 2015 – iun. 2015 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.3097/2015, care a identificat 
suprafeţe noi de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului 
verbal de inventariere nr. 90631/19.06.2015 astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la 
HCL. nr. 522/2007, cu bunul identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport. 
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  - Teren aferent bl.23d, aleea N.Balcescu, nr.3 în suprafata de 348 mp si 
valoare de inventar de 233.100 lei; 

 
 2)- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite fără plată 

Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova un Microbuzul Marca FORD 
TRANSIT 16+1 locuri,  pentru a fi folosit de Liceul cu Program sportiv Petrache Trişcu.  

 În acest sens a fost încheiat Procesul verbal de predare –preluare nr.77/2015, în care 
este mentionată obligaţia pe care o are autoritatea locală de a raporta la termenele 
specificate, numărul de elevi transportaţi, numărul de km rulaţi anual precum şi nota 
contabilă prin care s-a înregistrat intrarea în gestiune a mijlocul fix  de către 
compartimentul financiar-contabil  

 Este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, 
secţiunile B, din anexa nr. 1 la HCL. nr. 522/2007, cu bunul  Microbuz Marca FORD 
TRANSIT 16+1 locuri identificat conform anexei nr.1 la prezentul raport, bun care va 
fi administrat de Liceul cu Program sportiv Petrache Trişcu. 

 
  3)- Pentru fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din 

Craiova prin reorganizarea activitatii existente in conditiile legii si diversificarea activitatii 
prin amenajare de spatii noi cu caracter recreativ si educativ, a fost executată investiţia ,, 
Reamenajare Grădină zoologică Craiova. Investitia vine in intampinarea nevoii reale de 
incadrare in Normele Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 
1798/2007 ce priveste suprafetele minime necesare fiecarei specii de mamifere ce traieste 
in captivitate, şi adaptarea spatiului expozitional la cerintele europene din domeniul 
asigurarii conservarii biodiversitatii ex-situ.  Urmare a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a obtinut o cofinantare nerambursabila in 
cuantum de 75% (2.092.123,18 lei) din valoarea totala a cheltuielilor eligibile  necesare 
amenajarii gradinii zoologice,  Consiliului Local al Municipiului Craiova revenindu-i  un 
cuantum de 25% (725.565,14 lei). 

 Prin adresa nr.18.06.2015 Direcţia Investiţii a transmis Procesul verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor acestui obiectiv cu nr.75014/25.05.2015, unde sunt înscrise 
recepţionate bunuri de natura domeniului privat,  astfel că este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 2 la HCL. nr. 
522/2007 cu bunurile din Grădina Zoologică identificate conform anexei nr.3 la prezentul 
raport. 
4)-  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.3097/2015 
care a identificat bunuri imobile (terenuri) cu alte suprafeţe decât cele care deja există în inventar, a stabilit 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr.90631/19.06.2015 astfel 
este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare ale bunurilor din 
domeniul privat, secţiunile A, din anexa nr. 1 şi nr.2 la HCL. nr. 522/2007, conform anexei nr.2 la 
prezentul raport.  

         - Teren str.Caracal, nr.36 (fost nr.34) în sup de  524 mp având nr de inventor 
41000182 şi valoare 403904 lei se majorează la  suprafaţa  de 667 mp si valoare de 
inventar  devine 514130 lei 
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 - Teren str.Unirii,nr.39 (fost nr.63)-în suprafată de 112,69 mp având nr. de inventar 
41001037 şi valoare 83376 lei se majorează suprafaţa la 983 mp(din care 492mp teren 
exclusive şi 491mp teren in indiviziune) si valoare de inventar de 727292 lei. 
 

 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: 

 
• 1.Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin: 

 - completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 
 - modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa 

nr. 2 
 

• 2.Darea în administrarea Liceului cu program sportiv Petrache Trişcu a 
bunului Microbuz Marca FORD TRANSIT 16+1. 

• 3.Predarea-primirea bunului menţionat la punctul 2 se va face prin proces- 
verbal de predare primire, incheiat între părţi în termen de 30 de zile  de la 
aprobarea prezentului raport. 

 
 

•    4. Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a HCL nr.189/2009 privind darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ  a bunurilor care aparţin domeniului privat. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                     Şef serviciu,                                 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                              Silvia Nănău   
 
 
               
 
                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 
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Anexa nr. 1 

                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt

.
Denumirea bunului Sup/mp/

buc
elemente de identificare, observaţii Valoare Inv/lei. Administrator

1 Microbuz Ford Transit- EG49613 1 serie motor EG49613,serie saşiu 
WFOXXXTTGXEG49613, an fabricaţie 2015 112 250,55

Liceu cu 
program sportiv 
Petrache Trişcu

2 Teren aferent bl.23d, aleea N.Balcescu, nr.3 348 233100 CLM



Anexa nr.2 

MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului Nr.inv.

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L

Suprafaţă 
mp/buc Valoare Inv. Lei Administrator

Po
z/

A
ne

xa
/ 

N
R

. H
C

L 
ad

m
in

is
tr

ar
e

1
Teren str.Caracal, nr.36 (fost nr.34) 

41000182 569/2A/522/2007 667 514130 RAADPFL 444/A/282
/2008

2
Teren str.Unirii,nr.39 (fost nr.63), (din care 492mp 
teren exclusiv şi 491mp teren in indiviziune)

41001037 1/1/435/2013 983 727292 RAADPFL
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Nr. 
crt.

Denumire UM Cant 
Valoare unitara 

(fara TVA)
Valoare totala 

(cu TVA)

Incadrare cf. 
HG 

2139/2004

Durata 
normala de 

functionare/d
omeniu 

public/privat

1 Adapost carnivore buc. 1 263.891,86 327.225,91 1.2.11.
20 ani 

domeniu  
privat         

2 Adapost urs, mistret, vulpi buc. 1 175.927,91 218.150,61 1.2.11.
20 ani 

domeniu       
priv    

3 Adapost porc pitic buc. 1 87963,95 109.075,30 1.2.11.
20 ani 

domeniu    
priv       

4 Adapost maimute buc. 1 87963,95 109.075,30 1.2.11.
20 ani 

domeniu  
privat         

5 Adapost erbivore buc. 1 87963,95 109.075,30 1.2.11. 20 ani 
domeniu           

6 Adapost cerb buc. 1 8796,41 10.907,55 1.2.11. 20 ani 
domeniu           

7 Voliere pasari mp 1466,07 60,00 109.075,30 1.2.11.
20 ani 

domeniu     
priv      

8 Gard exterior mp 1759,28 100,00 218.150,61 1.6.3.2.
25 ani 

domeniu  
privat         

9 Garduri interioare separatoare mp 879,64 100,00 109.075,30 1.6.3.2.
25 ani 

domeniu    
privat       

10 Sant uscat cervide buc. - 17592,80 21.815,08 1.8.10.1.
30 ani 

domeniu           
priv

11
Ventilator turela evacuare aer 
viciat 700 mc/h, 150 Pa

buc. 1 3.778,36 4.685,16 2.1.17.3.
8 ani 

domeniu priv           

12 Centrala termica 47 kW buc. 1 14.100,00 17.484,00 2.1.16.   
12 ani 

domeniu     
priv       

Anexa nr.3

 Intrări în domeniul privat a BUNURILOR  REZULTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
"REAMENAJARE GRADINA ZOOLOGICA CRAIOVA"
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13 Boiler 300 litri buc. 1 2.800,00 3.472,00 2.1.16.   
12 ani 

domeniu    
priv        

14 Gard electric perimetral ans 1 23.000,00 28.520,00 2.1.17.7.
10 ani 

domeniu 
privat

15 Agregate frigorifice buc. 1 6.052,00 7.504,48 3.1.5.
5 ani 

domeniu    
priv       

TOTAL 1.403.291,90
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