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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
             
 
            HOTĂRÂREA NR.427 
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 
26.10.2017. 

Având în vedere raportul nr.146185/2017 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.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi Titlul II – 
Proprietatea privată  art. 555-557 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 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 completează cu bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

c) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. La data intrării în vigoare a 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, modificată şi completată și nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea  
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Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

                 
                Art.3. 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. 

 
   
 
 
 
 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              PT.SECRETAR, 
    Gheorghe NEDELESCU  
                 

        Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 

 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/m

p/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
administrator

1

Sistem de alarmare la efracţie şi incendiu, 

supraveghere video, control acces şi retea de date 

pentru două locaţii de lucru.Casierie: sist alarmare la 

efractie si incendiu-3409,89 lei; sistem supraveghere 

video-2585,43 lei; sistem control acces-1161,48 lei; 

sistem retea date-3769,80 lei. Birouri: sistem de alarmare 

la efracţie şi incendiu-3341,25 lei; sistem supraveghere 

video-3281,20 lei; sistem retea de date-4227,95 lei.

1 cod de clasificare 3.3.5. 21 777 CLM

2 Studiu privind fluxul de călători în municipiul Craiova 1 imobilizări necorporale 80 682 CLM

3 Licenţe autocad LT 2018 5 8 902,09 CLM

Preşedinte de sedinta,

Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 427/2017







                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat administrate de RAADPFL Craiova

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/m

p/buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
administrator

1 Maşină de aerat tip Verti Drain 1
proces verbal recepţie 140102/2017, proces verbal 

custodie 140108/2017
103 967,92 RAADPFL

2 Cilindru compactor 0,8 tone 1
proces verbal recepţie 137740/2017, proces verbal 

custodie 137742/2017
27 251 RAADPFL

3 Maşină de scărificat- Verti Rake 200 1
proces verbal recepţie 140107/2017, proces verbal 

custodie 140111/2017
21 539 RAADPFL

4 Maşină de supraînsămânţare- Speed Seed 1200 1
proces verbal recepţie 140103/2017, proces verbal 

custodie 140109/2017
45 600,80 RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr. 2 la HOTARAREA  nr. 427/2017







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1 Constructie adapost canin -etapa I HCL 351/2013 11001201 2453887,14

2
Teren str.Calea Severinului nr.20, aferent bl 

402a - 414 mp
414 41001149 136500   

        Preşedinte de şedinţă,

        Gheorghe NEDELESCU

                             ANEXA NR.3 la Hotărârea nr. 427/2017

Modificarea  inventarului domeniului privat
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