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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 
29.03.2018. 

Având în vedere raportul nr.46498/2018 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 modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 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 şi 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. 
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                 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. 

 
 
 
 
 
 

   

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.46498/13.03.2018 

          SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR,                                                                                                      
                           Mihail Genoiu 
    
                                                             RAPORT 
 

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 perioada ian 2018 – martie 2018 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării , modificării elementelor de identificare sau 
ieşirii unor bunuri. 

 
        1)- În perioada ian 2018 – martie 2018 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 la faţa locului de către personal de 
specialitate  din comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului 
municipiului Craiova nr. nr.285/2016 care a identificat suprafeţe noi de terenuri, a stabilit 
valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de inventariere nr. 46237  /  
2018  astfel este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat, cu 
bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport.după cum urmează: 
          - Se introduce în inventar teren str. Calea Bucuresti bl 14C aferent construcţie terasa, 
suprafata 77 mp-valoare de inventar 100100 lei. 
 - Se introduce în inventar teren str.Calea Bucuresti bl.A22 aferent constructie terasa, 
suprafata de 148 mp,valoare de inventar 192 400 lei. 
 - Se introduce în inventar teren str. Ecaterina Teodoroiu nr. 12 în suprafata de 601 
mp din care 335 mp aferent curte  având valoarea 330550 lei, în baza unei schite şi a unui 
plan de amplasament întocmit de personal autorizat.  Locuinţa situată la această adresă a 
fost vândută în baza Lg.112/1995 şi se află în proprietatea lui Dumitru Ion conform 
contractului devânzare cumpărare nr.1010/2009. Pentru ca proprietarul construcţiei să 
poată întocmi şi aviza documentaţia tehnică cadastrală comisia de inventariere apreciază 
că este necesară introducerea acestui teren în inventarul domeniului privat. 
 - Se introduce în inventar teren str. Caracal  nr.120 – în suprafata de 623mp din care 
535mp aferent curte şi valoare de 137060 lei.  La  această adresă RAADPFL are încheiate 
contracte de închiriere conform celor comunicate de către RAADPFL prin adresa 
nr.11769/2018, atât pentru locunţe cât şi pentru suprafaţa aferentă curţii, iar comisia de 
inventariere apreciază că trebuie introdus in domeniul privat suprafata de teren 623mp. 
 
 2)  De asemenea, comisia permanentă de inventariere, 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. 46273  /   2018 şi  astfel 
este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi valoare ale 
bunurilor din domeniul privat, , conform anexei nr.2 la prezentul raport, după cum 
urmează : 
           - Se majorează suprafaţa pentru teren str. Olteţ nr 31 la 110,3mp in indiviziune, 
aferent constructiei şi având valoarea de 129 256,31 lei.  La această dată figurează in 
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inventarul domeniului privat suprafata de 14,25mp identificati in anexa nr.2 la HCL 
nr.435/2013, însă din analiza schitei si a planului de amplasament întocmit de personal 
specializat şi din Dispoziţia nr.3974/2004 comisia de inventariere apreciază că suprafaţa de 
teren ce trebuie să figureze in inventarul domeniului privat este de 110,3 mp. 
           - Se majorează suprafaţa pentru terenul situat în str. Alexandru Macedonski nr 22 la 
552mp, aferent atât constructiilor cât şi curtii şi având valoarea de 696 838,98 lei. La 
această dată în inventarul domeniului privat figurează suprafata de 40 mp identificaţi la 
poziţia 643 anexa 2A a HCL 522/2007, însă din analiza schitei si a planului de amplasament 
întocmit de personal specializat şi din adresa nr.14550/2018 a RAADPFL comisia de 
inventariere apreciază că suprafaţa de teren ce trebuie să figureze in inventarul domeniului 
privat este de 110,3 mp. 
 

3) Prin adresa nr. 19991/2018 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează 
documentele privind recepţia unui Plotter A10- tehnică de calcul in valoare de 20 682,20 lei 
conform factura serie SPSF nr.2311/52018. 

Este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat cu 
aceste bunuri, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport.  

 
4) Prin HCL nr.351/2013  a fost introdus in inventarul domeniului privat Adăpostul 

canin –etapa I, construcţie situată în Craiova T44/NP 311, cu valoarea investiţiei de 2 700 
747,70 lei. Ulterior, valoarea acestei investiţii a fost modificată prin HCL 347/2014 fiind 
majorată cu valoarea taxelor si avizelor şi prin HCL 447/2014 fiind  diminuată în urma 
controlului Curtii de Conturi. Prin adresa nr.182257/2017 Directia Investitii şi Achiziţii ne 
solicit să diminuam valoarea acestei construcţii cu valoare dotărilor pe care le are Adăpostul 
canin şi să le inregistrăm separat ca mijloace fixe / obiecte de inventar. 

Este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat cu 
aceste bunuri, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport, precum si 
modificarea prin diminuare a valorii bunului  Adăpost canin –etapa I conform anexei nr. 2 la 
prezentul raport. 

5) Urmare adresei nr.24971/2018 a Directiei Fond Locativ privind necesitatea 
repartizării a două locuinte sociale, prin HCL 69/2018 au fost introduse in domeniul public 3 
camere din cele 9 camere pe care autoritatea locală le deţine in str. Bucovăţ nr.7. 

 Astfel este necesară modificarea prin diminuare a suprafetei locative şi a 
valorii de inventor în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul raport a locuinţei cu nr. 
de inventar 11000733 care va ramăne în domeniul privat în urma repartizării celor două 
locuinţe sociale. 

6) În inventarul domeniului privat al municipiului figurează terenul situat in str. 
Gral. Magheru nr.17 în suprafată de 2389mp. Prin adresa nr.187307/2018 Serviciul 
Registru Agricol ne comunică faptul că din acest teren a fost restituit în baza Lg.10/2001 
suprafata de 1552 mp către Milculescu Alexandru conform Dispoziţiilor nr.4442/2013 şi 
443/2013, a sentinţei civile nr. 378/2011 a Tribunalului Dolj, şi a sentinţei civile nr. 38/2013 a 
Tribunalului Dolj.  
 Astfel este necesară modificarea prin diminuare a suprafetei şi a valorii de 
inventor în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul raport a terenului situat in str. Gral. 
Magheru nr.17.  
 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: 
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•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 
 -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  

     -  modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.2 
•••• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                           Şef serviciu,        
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                       Anca Madlen Voicinovschi     
 
 
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
                Vizat pentru legalitate, 
                     Denisa Pîrvu 



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 
Crt. Denumirea bunului Sup/mp/buc

elemente de identificare, 
observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 
Inv/lei.

Administrator

1 Plotter A0-tehnică de calcul 1 pv receptie 13275/2018 20 682,20 CLM

2 Camera frigorifica adapost canin 1 cod 1.5.8 10000 salubritate

3 Masina electrică cu 2 plite adapost canin 1 cod 2.26 4500 salubritate

4 Lada frigorifica orizontală adapost canin 1 cod 2.26 3500 salubritate

5 Autoclavă sterilizare adapost canin 1 cod 2.26 7500 salubritate

6 Masa chirurgicala adapost canin 1 cod 3.1 3200 salubritate
7 stingator adapost canin 2 obiecte de inventar 320 salubritate

8 pichet incendiu adapost canin 1 obiecte de inventar 200 salubritate

9 europubele adapost canin 3 obiecte de inventar 4500 salubritate
10 masina tocat carne adapost canin 1 obiecte de inventar 1200 salubritate
11 frigider adapost canin 2 obiecte de inventar 1800 salubritate
12 masina spalat adapost canin 1 obiecte de inventar 1000 salubritate

13 masa inox 1 obiecte de inventar 1600 salubritate

14 dulap 2 obiecte de inventar 980 salubritate

15 birou 3 obiecte de inventar 750 salubritate

16 scaun birou 12 obiecte de inventar 576 salubritate

17
Teren str. Cl Bucuresti bl 14C aferent 
constructie terasa-77mp 77

N-Cl Bucuresti; S-spatiu 
comercial; E V proprietate 

particulara
100100 CLM

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 



18
Teren str. Cl Bucuresti bl A22 aferent 
constructie terasa-148mp 148 N- bl A22; S-str Calea Buc; V, 

E- dom public 192400 CLM

19
Teren str. Ecaterina Teodoroiu nr.12- 
601mp ( din care 335mp) 601 N.V.E-propr priv:S str Ec 

Teodoroiu 330550 RAADPFL

20
Teren str. Caracal nr.120- 623mp ( din care 
535mp aferent curte) 623 N,S,E,V propr Privată 137060 RAADPFL

21
Teren str. Olteţ nr.31- sup 110,3mp(aferent 
constructie) in indiviziune 110,3 S str oltet; NEV propr Privată 129256,31 RAADPFL

22
Teren str. Alexandru Macedonski nr.22-
552mp (aferent constr şi curte) 552 E str. Alex Macedonskhi; SVN 696838,98 RAADPFL

Presedinte de Sedintă,



Nr. 
Crt. Denumirea bunului mp/buc poziţia din inventar, anexa, 

HCL Nr inv. Valoare Inv/lei. administrare

1 Constructie adapost canin 1 HCL 351/2013 11001201 2412261,14 salubritate

2 LOCUINŢĂ  STR.BUCOVĂŢ  NR. 7, - SUP. 188,77MP, 6 
CAM 188,77

225-2A-522/2007; 16-1A-
183/2009; 269-1A-226/2010; 5-

3A-99/2012
11000733 167221.43

RAADPFL 154-A-
282/2008; 15-1A-
225/2010; 5-2A-

100/2012

  

3
Teren str. Olteţ nr.31- sup 110,3mp(aferent 
constructie) in indiviziune 110,3 2-1-370/2013 41000849 129256,31 RAADPFL 

4
Teren str. Alexandru Macedonski nr.22-552mp 
(aferent constr şi curte) 552 643-2A-522/2007 41000075 696838,98 515-A-282/2008

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat
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