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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

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

29.09.2022; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.154878/2022, raportul nr.162301/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.162848/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 şi art.1138 alin.1 din Codul Civil şi 
art.357 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.2, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 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, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

              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 GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.154878/05.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre, 
privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al             

Municipiului Craiova 
 
  

 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007, cu 
modificările ulterioare, s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.   
 Având în vedere că la nivelul autorităţii publice locale există solicitări care necesită  
modificări ale inventarului şi ţinând cont de prevederile art.357 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi  ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al  
Municipiului Craiova 
 

. 
 
 

 

 

 

                 Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.162301/15.09.2022     
                                                                                               Avizat, 
                                                                                            Viceprimar, 
                                                                                           Aurelia Filip                 
              

 
Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului 

 bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova 
 
      
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 cu modificările 
ulterioare s-a aprobat  inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. În conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 modificată prin dispozitia 
8289 /2022 a Primarului Municipiului Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. A fost întocmit Procesul-
verbal nr.23/14.09.2022  al comisiei speciale in baza referatului nr.160266/12.09.2022. A 
fost propusă, si aprobata modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Craiova, 
după cum urmează: 

 Pentru un număr de 20 autovehicule, identificate mai jos în prezentul raport, a 
fost demarată de către Poliția Locală a Municipiului Craiova procedura instituită în Legea 
nr.421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule, şi având în vedere dispozițiile 
nr.5638/04.02.2022, nr.5637/04.02.2022, nr.5639/04.02.2022, nr.5642/04.02.2022, 
nr.5643/04.02.2022, nr.3593/12.01.2022, nr.5838/15.02.2022, nr.5839/15.02.2022, 
nr.5840/15.02.2022, nr.5836/15.02.2022, nr.5987/25.02.2022, nr.5983/25.02.2022, 
nr.5923/18.02.2022, nr.5986/25.02.2022, nr.5985/25.02.2022, nr.5984/25.02.2022, 
nr.6110/04.03.2022, nr.5990/25.02.2022, nr.5644/04.02.2022, si nr.5645/04.02.2022 ale 
Primarului Municipiului Craiova urmeaza să treacă in inventarul domeniului privat al 
municipiului Craiova aceste autoturisme. Prin HCL nr. 343/2022 a fost aprobat raportul de 
evaluare care a stabilit valoarea acestora pentru introducerea bunurilor in inventarul 
domeniului privat al Municipiului Craiova.    Având în vedere cele prezentate, este 
necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor  de mai jos, conform anexei nr.2 la 
prezentul raport, după cum urmează: 

 1 Dispozitia nr. 5638 din 04.02.2022 Autovehicul marca Dacia, număr de 
înmatriculare DJ 10 ARW 616 lei 125 euro 

 2 Dispozitia nr. 5637 din 04.02.2022 Autovehicul marca Volkswagen, număr de 
înmatriculare DJ 28 VIL 681 lei 138 euro  

 3 Dispozitia nr. 5639 din 04.02.2022 Autovehicul marca Renault , număr de 
înmatriculare DJ 02 RWX 654 lei 132 euro  

4 Dispozitia nr. 5642 din 04.02.2022 Autovehicul marca Dacia, număr de 
înmatriculare DJ 06.LVP 578 lei 117 euro 

 5 Dispozitia nr. 5643 din 04.02.2022 Autovehicul marca Renault , număr de 
înmatriculare DJ 10 LFJ 745 lei 151 euro 

 6 Dispozitia nr. 3593 din 12.01.2022 Autovehicul marca Opel număr de înmatriculare 
DJ 06 KOM 704 lei 142 euro  

7 Dispozitia nr. 5838 din 15.02.2022 Autovehicul marca Dacia număr de 
înmatriculare DJ 76 DCS 591 lei 120 euro  



8 Dispozitia nr. 5839 din 15.02.2022 Autovehicul marca Seat , număr de 
înmatriculare DJ 11 YZL 815 lei 165 euro 

 9 Dispozitia nr.5840 din 15.02.2022 Autovehicul marca Dacia , număr de 
înmatriculare DJ 09 FYV 578 lei 117 euro 

 10 Dispozitia nr. 5836 din 15.02.2022 Autovehicul marca Dacia , număr de 
înmatriculare DJ 05 DRI 578 lei 117 euro  

11 Dispozitia nr. 5987 din 25.02.2022 Autovehicul marca Dacia , număr de 
înmatriculare DJ 07 FMK 591 lei 120 euro  

12 Dispozitia nr. 5983 din 25.02.2022 Autovehicul marca Dacia , număr de 
înmatriculare DJ 07 XDW 591 lei 120 euro  

13 Dispozitia nr. 5923 din 18.02.2022 Autovehicul marca Daewoo Espero, număr de 
înmatriculare DJ 03 BNR 682 lei 138 euro  

14 Dispozitia nr.5986 din 25.02.2022 Autovehicul marca Daewoo Tico, număr de 
înmatriculare DJ 04 ANB 402 lei 81 euro  

15 Dispozitia nr. 5985 din 25.02.2022 Autovehicul marca Dacia, număr de 
înmatriculare DJ 05 HIN 591 lei 120 euro  

16 Dispozitia nr.5984 din 25.02.2022 Autovehicul marca Dacia număr de 
înmatriculare DJ 08 MCE 635 lei 128 euro  

17 Dispozitia nr. 6110 din 04.03.2022 Autovehicul marca Dacia, număr de 
înmatriculare DJ 03 TSU 591 lei 120 euro  

18 Dispozitia nr. 5990 din 25.02.2022 Autovehicul marca Audi , număr de 
înmatriculare B 15 VYE 736 lei 149 Euro  

19 Dispozitia nr. 5644 din 04.02.2022 Autovehicul marca Olcit , număr de 
înmatriculare DJ 11 GGG 550 lei 111 Euro  

20 Dispozitia nr. 5645 din 04.02.2022 Autovehicul marca Daewoo Matiz , număr de 
înmatriculare DJ 36 BEN 519 lei 105 Euro  

 
 În inventarul domeniului privat al municipiului figurează suprafata de 

626,60mp teren str. Comuna din Paris nr.15 actual str. Constantin Lecca nr.17 in 
conformitate cu HCL nr.522/2007 anexa 2A pozitia 578, reprezentănd doar suprafata de 
teren curte care este inchiriată de catre RAADPFL, fara să avem în inventar suprafata 
aferentă construcţiei.   Radu Ioana si Radu Georgel au solicitat prin adresa cu nr. 
105922/2022 acordul in vederea inscrierii in cartea funciara a terenului proprietatea 
municipiului, si au atasat un plan de amplasament si delimitare intocmit de persoana 
autorizata, pentru o suprafata de teren de 785mp, reprezentand atat terenul aferent 
constructiei aflat in folosinta proprietarilor cat si terenul curte care excede constructiei. 
Având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin modificarea suprafetei 
terenului situat în municipiul Craiova str. Constantin Lecca nr.17   la 785mp ( din care  
648mp reprezintă curte) şi valoare de752087  lei, conform anexei nr.3 la prezentul raport. 

 
 Prin adresa nr. 147477/2022 Directia Investitii comunică finalizarea investiţiei 

care se refera la achizitionarea si montarea Sistemului cronometraj si instrumente de 
masurare pentru competiâiile de atletism si Sistem complet de panouri cu leduri 
interior/exterior. 

 Astfel în baza proceselor verbale de receptie nr. 98541/2022 şi nr. 133604/2022 
este necesara actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor rezultate din investiţie si care sunt 
de natura domeniului privat, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 Prin adresa nr. 156182/2022 Directia Baze Sportive comunică finalizarea 

investiţiei care se refera la achizitionarea si montarea Sistemului complet sonorizare. 
 Astfel în baza procesului verbal de receptie nr. 155781/2022 este necesara 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 



Craiova, prin introducerea acestui mijloc fix rezultat din investiţie si care este de 
natura domeniului privat, conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
   În inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova figurează locuinţă 

situată pe str.Tudor Vladimirescu nr.21 în suprafata de 19,40mp administrată de  RAADPFL. 
Locuinţa  proprietatea municipiului se află într-un imobil a cărui supafata construita este de 
28mp, situat în aceeasi curte cu imobilul teren  cu suprafata de 120mp in indiviziune, 
proprietata  lui Militaru Ionel şi Gela (contract de vanzare cumpărare autentificat cu nr. 
21721/1994)  Numiţii Cojocaru au edificat o construcţie cu suprafata construită de 120mp. 

În inventarul domeniului privat al municipiului la această adresă nu figurează nici o 
suprafata de teren şi având în vedere cele prezentate, este necesară actualizarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin 
introducerea terenului  str. Tudor Vladimirescu nr.21 în suprafata de 182mp în indiviziune, 
şi valoarea de 209300 lei (raportată la grila notarilor publici-studiu de piață aprobată pentru 
anul 2022), rezultată prin scăderea din 302mp suprafata masurată de persoană avizată 
OCPI, si reprezentată în schiţa anexată şi suprafata de 120mp aflată în proprietatea lui 
Militaru Ionel şi Gela. conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 In conformitate cu cererile de transfer nr.323/2021 si nr. 552/2022 si procesele 

verbale de predare primire nr.324/2021 si nr. 553/2022 Casa de Cultura Traian Demetrescu 
transfera în proprietatea municipiului Craiova bunurile de natura mijloacelor fixe rezultate în 
urma desfaşurarii Rezidentei Culturale Storz Wood Cut editia a IV si ale proiectului TNT 
editia a IV 2022 , si este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea acestor bunuri care sunt de 
natura domeniului privat, , conform anexei nr.2 la prezentul raport. 

 
 Prin adresele nr. 156939/2022 şi nr. 156930/2022 Directia Investitii comunică 

achizitionarea unor mijloace fixe ce fac parte din contractul de achizitie publica nr. 
91079/2022.  Astfel în baza proceselor verbale de receptie nr. 133006/2022 şi nr. 
133008/2022 este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea bunurilor achizitionate si 
care sunt de natura domeniului privat: Kit transmisie live in valoare de 10774,79 lei şi Kit 
prelucrare şi stocare imagini in valoare de 8950 lei pentru serviciul imagine, conform anexei 
nr.2 la prezentul raport. 

 In inventarul domeniului privat figurează la această data  două suprafete de 
teren după cum urmează: 

- Teren str. Caracal nr.21( fost nr.17) 147mp identificat la pozitia 567 din anexa 
nr.2A a HCL nr.522/2007, cu nr de inventar 41000178 şi  

 - Teren str. Caracal nr.21( fost nr.17) 101mp identificat la pozitia 566 din anexa 
nr.2A a HCL nr.522/2007, cu nr de inventar 41000181 

Acestea totalizeaza suprafata de 248mp şi se afla in administrarea RAADPFL 
Craiova. Conform contractelor de vanzare cumpărare, a actelor de proprietate, şi a 
contractelor de inchiriere, proprietarii au in folosintă pe durata existentei constructiilor 
terenul aferent constructiilor,  şi au inchiriat  de catre RAADPFL terenul care reprezintă 
curtea imobilului. 

Proprietarii imobilelor au solicitat primăriei Municipiului Craiova acordul pentru 
inscrierea in cartea funciară a terenului ce este proprietatea Municipiului Craiova si au 
atasat in acest sens planul de amplasament si delimitare, executat pentru intocmirea 
documentaţiei cadastrale, din care reiese că suprafata totală reală a terenului situat pe str. 
Caracal nr. 21 (fost 17) este de 380mp din care 125 mp aferenti construcţiilor, si nu 248 mp 
căt avem la această dată in inventor. 

 Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, prin majorarea suprafetei 



totale a terenului din str.Caracal nr.21 de la 248mp la 380mp, respectiv majorarea celor 
două poziţii de inventar existente,  dupa cum urmează:  

-  Modificarea suprafetei bunului Teren str. Caracal nr.21( fost nr.17) 
identificat la pozitia 567 din anexa nr.2A a HCL nr.522/2007, cu nr de inventar 
41000178 de la 147mp la 255mp, reprezentând terenul aferent curtii şi 

 
-  Modificarea suprafetei bunului Teren str. Caracal nr.21( fost nr.17) 

identificat la pozitia 566 din anexa nr.2A a HCL nr.522/2007, cu nr de inventar 
41000181 de la 101mp la 125mp, reprezentând suprafata  terenului aferent 
construcţiilor, conform anexei nr. 3 la prezentul raport. 

 
 Direcția De Evidență a Persoanelor  ne-a comunicat faptul că s-a înaintat 

către Camera Notarilor Publici sesizarea privind deschiderea procedurii succesorale, 
împreună cu toate documentele necesare, după defuncta Bălașa Reghina, decedată la data 
de 20.08.2018.  

  În conformitate cu art.963 alin 3 din Codul Civil "În lipsa moştenitorilor legali sau 
testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, oraşului sau, după caz, 
municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii." Astfel, 
prin Certificatul de vacanta succesorală nr. 79 din 12 09.2022 Municipiului Craiova i-a 
revenit in cotă de 1/1  imobilul situat in Craiova str. Valea Roşie bloc 29 sc C ap 9  compus 
din apartament cu 3 camere de locuit cu suprafata utilă de 66,75mp impreună cu dreptul de 
coproprietate fortată şi perpetuă asupra cotei indivize de 1,66 % din părtiele comune ale 
blocului precum si dreptul de folosintă asupra terenului aferent constructiei, având valoarea 
de 159404,14 lei. Este necesară actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Municipiului Craiova, prin introducerea Locuintei situată în Craiova 
str. Valea Roşie bloc 29 sc C ap 9  care este de natura domeniului privat, , conform anexei 
nr.2 la prezentul raport. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. c), 

art. 196 alin 1 lit. a) şi art.357 din OUG nr.57/2019, art. 555-557 şi art.1138 (1) din  Codul 
Civil şi cu referatul de aprobare nr. 154878/2022,  propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, actualizarea inventarului domeniului privat  al municipiului Craiova 
prin: 

 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 
prezentate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul raport. 

 Modificarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova 
prezentate în anexa nr.3 la prezentul raport. 

 Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007. 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 

 
 

Întocmit, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat Anexa nr.1 la raportul nr.162301/2022

SITUAŢIA BUNURILOR REZULTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Nr. 

crt
Denumire articol U/M

Can

tit.

Valoare 

unitară (lei 

făra TVA)

Valoare (lei 

făra TVA)

Valoare (lei 

cu TVA)

Incadrar

e cf. HG 

2139/

Durata normala de 

functionare/ dom. 

public/privat

1
Cameră foto finish în centrul de control (în tribună 
sau la sol)- montaj exterior/interior, model ARGUS

buc. 1 84.724,10 84.724,10 100.821,68 2.1.26.2. 10 ani-dom. privat

2
Cameră foto finish la sol (back-up)- montaj exterior, 
model ARGUS

buc. 1 85.084,73 85.084,73 101.250,82 2.1.26.2. 10 ani-dom. privat

3
Cameră video opozabilă atleților (identificarea 
atleților), model Video ID II

buc. 1 23.440,56 23.440,56 27.894,27 2.1.26.2. 10 ani-dom. privat

4
Cablu Ethernet, cat 6, min. 50 m pe rola pentru 
conectarea camerelor

buc. 3 2.366,60 7.099,79 8.448,74 2.2.10. 10 ani-dom. privat

5
Trepied, utilizat pentru susținerea celor două 
camere foto finish

buc. 2 5.668,56 11.337,12 13.491,17 2.2.10. 10 ani-dom. privat

6
Trepied susținere cameră, utilizat pentru susținerea 
camerei opozabilă atleților

buc. 1 5.522,06 5.522,06 6.571,25 2.2.10. 10 ani-dom. privat

7

Dispozitiv (terminal) input/output, SWITCH Ethernet 
de conexiune, cu 8 porturi, inclus
software AM si sistem comunicare radio intre
operatori

buc. 1 32.568,86 32.568,86 38.756,94 2.2.10. 10 ani-dom. privat

Lot 1 - Sistem cronometrajși instrumente de măsurare pentru competiții de atletism

Lot 1 - Sistem cronometrajși instrumente de măsurare pentru competiții de atletism
Lot 2  - Sistem complet de panouri cu leduri interior/exterior

„Sistem cronometraj și instrumente de măsurare pentru competiții de atletism și sistem complet de panouri cu 
leduri interior/exterior”: 



8
Dispozitiv electronic pentru start (electronic start 
pistol) și căști

buc. 1 15.777,30 15.777,30 18.774,99 2.2.2.3. 10 ani-dom. privat

9 Aparat de măsurare a vitezei vântului buc. 1 23.102,48 23.102,48 27.491,95 2.2.2.3. 10 ani-dom. privat

10
Sistem pentru calcularea timpilor de reacţie și 
detectare starturi false, model FalseStart III Pro 
Wireless

buc. 1 134.206,94 134.206,94 159.706,26 2.2.2.3. 10 ani-dom. privat

11
Tabelă afişaj cronometraj LED cu protecție 
împotriva intemperiilor

buc. 1 10.311,59 10.311,59 12.270,80 2.2.10. 10 ani-dom. privat

12
LAPTOP compatibil cu camerele și sistemul de 
start fals

buc. 4 10.706,03 42.824,10 50.960,68 2.2.9. 4 ani-dom. privat

13 Imprimanta color buc. 2 2.817,38 5.634,75 6.705,35 3.2.4 5 ani-dom. privat

14 Fotocelule cu rază dublă, perdea raze infraroșii set 1 11.832,98 11.832,98 14.081,24 2.1.26.2. 10 ani-dom. privat

15
Cablare fixă standard pentru pista de atletism 
compatibilă cu întreg sistemul

set 1 7.325,18 7.325,18 8.716,96 2.2.10. 10 ani-dom. privat

16
Cutie de conectare a cablurilor de date instalate 
permanent

buc. 5 4.057,02 20.285,10 24.139,27 2.2.10. 10 ani-dom. privat

17
Sistem laser de măsurare a distanţei şi înălţimii 
compatibil și interconectabil cu terminalul din teren

buc. 1 60.291,83 60.291,83 71.747,27 2.2.10. 10 ani-dom. privat

18

Terminal de câmp pentru introducerea și 
transmiterea rezultatelor obținute de atleți, în timp 
real, la probele de câmp către software-ul de 
management

buc. 3 15.056,19 45.168,57 53.750,60 2.2.10. 10 ani-dom. privat

TOTAL LOT 1 626.538,00 745.580,22

1
Sistem complet de panouri cu leduri 
interior/exteriopr buc. 1 195.167,00 195.167,00 232.248,73

2.2.10. 10 ani-dom. privat

TOTAL LOT 2 195.167,00 232.248,73

TOTAL GENERAL LOT1 + LOT 2 821.705,00 977.828,95

Lot 2  - Sistem complet de panouri cu leduri interior/exterior





Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt

.

cod 

de 

clasifi

care

Denumirea bunului

elemente de 

identificare, 

observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriiş

i/sau al 

darii in 

folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 2.3.2

 Autovehicul marca Dacia

 număr de 

înmatriculare DJ 10 

ARW

616 lei Dispozitia nr. 5638 din 04.02.2022

2 2.3.2

 Autovehicul marca Volkswagen

 număr de 

înmatriculare DJ 28 

VIL

681 lei Dispozitia nr. 5637 din 04.02.2022

3 2.3.2

 Autovehicul marca Renault 

 număr de 

înmatriculare DJ 02 

RWX 

654 lei Dispozitia nr. 5639 din 04.02.2022

4 2.3.2

 Autovehicul marca Dacia 

 număr de 

înmatriculare DJ 

06.LVP 

578,00 lei Dispozitia nr. 5642 din 04.02.2022

5 2.3.2

Autovehicul marca Renault 

 număr de 

înmatriculare DJ 10 

LFJ 

745 lei 1 Dispozitia nr. 5643 din 04.02.2022 

6 2.3.2

Autovehicul marca Opel  

număr de 

înmatriculare DJ 06 

KOM

704,00 lei Dispozitia nr. 3593 din 12.01.2022 

7 2.3.2

Autovehicul marca Dacia    

număr de 

înmatriculare DJ 76 

DCS

591,00 lei Dispozitia nr. 5838 din 15.02.2022 

2.3.2

Anexa  nr.2 la raportul nr. 162301/2022



8

2.3.2

Autovehicul marca Seat 

număr de 

înmatriculare DJ 11 

YZL 815,00 lei

Dispozitia nr. 5839 din 15.02.2022 

9

2.3.2

Autovehicul marca Dacia 

 număr de 

înmatriculare DJ 09 

FYV 578 lei Dispozitia nr.5840 din 15.02.2022 

10

2.3.2

 Autovehicul marca Dacia 

număr de 

înmatriculare DJ 05 

DRI 578 lei Dispozitia nr. 5836 din 15.02.2022

11

2.3.2

Autovehicul marca Dacia 

număr de 

înmatriculare DJ 07 

FMK 591 lei Dispozitia nr. 5987 din 25.02.2022 

12

2.3.2

 Autovehicul marca Dacia

număr de 

înmatriculare DJ 07 

XDW 591 lei Dispozitia nr. 5983 din 25.02.2022

13

2.3.2

Autovehicul marca Daewoo Espero

 număr de 

înmatriculare DJ 03 

BNR 682 lei  Dispozitia nr. 5923 din 18.02.2022 

14

2.3.2

 Autovehicul marca Daewoo Tico 

număr de 

înmatriculare DJ 04 

ANB 402 lei Dispozitia nr.5986 din 25.02.2022

15

2.3.2

 Autovehicul marca Dacia

număr de 

înmatriculare DJ 05 

HIN 591 lei Dispozitia nr. 5985 din 25.02.2022

16

2.3.2

Autovehicul marca Dacia 

număr de 

înmatriculare DJ 08 

MCE 635 lei Dispozitia nr.5984 din 25.02.2022 

17

2.3.2

Autovehicul marca Dacia,    

număr de 

înmatriculare DJ 03 

TSU 591 lei Dispozitia nr. 6110 din 04.03.2022 

18

2.3.2

 Autovehicul marca Audi  

 număr de 

înmatriculare B 15 

VYE 736 lei Dispozitia nr. 5990 din 25.02.2022



19

2.3.2

Autovehicul marca Olcit  

 număr de 

înmatriculare DJ 11 

GGG 550 lei Dispozitia nr. 5644 din 04.02.2022 

20

2.3.2

Autovehicul marca Daewoo Matiz

număr de 

înmatriculare DJ 36 

BEN 519 lei Dispozitia nr. 5645 din 04.02.2022 

21 3.1.5 Sistemului complet sonorizare. 18504,5

22  Teren  str. Tudor Vladimirescu nr.21 302mp in indiviziune 209.300 lei

23 3.1.6

Instalatie artistica stradala ,,Homo sapiens 

vastum,,

proces verbal de 

transfer 553/2022 2022 9961,92

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect TNT

24 3.1.6 Instalatie artistica stradala ,,120.90,,

proces verbal de 

transfer 553/2022 2022 11628

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect TNT

25

3.1.6- 

6ani casuta zanelor

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 42.004,80 lei

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

26

3.1.6- 

6ani ciupercută

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 42.004,80 lei

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

27

3.1.6- 

6ani casuta rasucita

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 2613,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

28

3.1.6- 

6ani casuta florilor

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 3230,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

29

3.1.6- 

6ani casuta verde

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 3230,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

30

3.1.6- 

6ani atentie, zâne

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 3230,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

31

3.1.6- 

6ani buturuga cu povesti

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 3230,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021



32

3.1.6- 

6ani căsuta boema

proces verbal de 

transfer 324/2021 2021 3230,27

transferata de Casa de Cultură Traian 

Demetrescu -Proiect story wood cut 

2021

33

2.2.22

.7- 

4ani kit prelucrare si stocare imagini 8950 proces verbal recepţie 133008/2022

34

2.2.22

.7- 

4ani kit transmisie live 10774,79 proces verbal 133006/2022

35 Locuinta str. Caracal nr.85, bl. 29,sc 3, ap.9 159404,14

certificat vacanta succesorală 

nr.79/12.06.2022



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 Teren str. Constantin Lecca nr.17

785mp ( din care  648mp 

reprezintă curte) şi  nr inv 

41000159

752087 hcl 522/2007 anexa 2A poz 578

2
Teren str. Caracal nr.21 (fost 17) 

curti construcţii

nr inv 41000178 majorare de la 

147 mp la 255mp aferent curtii
244.074 lei

pozitia 567 din anexa nr.2A a 

HCL nr.522/2007

3
Teren str. Caracal nr.21 (fost 17) 

aferent construcţiei

nr inv 41000181 majorare de la 

101 mp la 125mp aferent 

constructiei

119644
pozitia 566 din anexa nr.2A a 

HCL nr.522/2007

Anexa nr.3  la raportul nr.   162301/2022 
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