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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.97445/29.05.2019 
 
 

          SE APROBĂ,                                                                               
                       PRIMAR, 
                                                                                                           
                                              Mihail Genoiu 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 
 
 
         Prin raportul nr.86363/10.05.2019 a fost propusă spre aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova prin   
completarea cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  

Prin adresa nr.94931/24.05.2019 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează documentele 
privind recepţia   unei ,,Autospeciale pentru lucru la inălţime,, în valoare de 303.450 lei 
conform facturii nr.1236/2019. Utilajul a fost achiziţionat în conformitate cu contractul 
nr.94059/2019, comisia de recepţie a admis receptia si a încheiat procesul- verbal de 
recepţie nr.94059/23.05.2019, precum si procesul verbal de custodie utilajul fiind astfel 
predat la RAADPFL Craiova in vederea utilizării lui la activitatile specifice regiei. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 
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 2 lit c şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, ale  OMFP nr.2861/2009 şi Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din 
Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- Completarea Anexei nr.1 a raportului nr.86363/10.05.2019 cu bunul ,,Autospecială 
pentru lucru la inălţime,, in valoare de 303450 lei şi darea in administrare a 
acestuia către RAADPFL Craiova. 

- Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
    Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                   Lucian Mitucă 
 
 
 
 
 
              
                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                          Exp. Madlen Chiriac 



                                                                               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 Teren str. Filantropiei nr.3-5 aferent loc-142,74mp 142,74 118189 CLM

2 Teren str. N Titulescu nr.56D aferent loc-114,19mp 114,19 94549 CLM

3 Teren str. Principatele Unite nr.18- 36.44mp 36,44 46622,94 CLM

4 Teren str. Cl Bucuresti bl. 15A aferent constr 168 215040 CLM

5 Autospecială cu platformă pentru lucru la inaltime 1 pv receptie 94059/2019 303450 RAADPFL

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 
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