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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 
28.02.2019. 

Având în vedere expunerea de motive nr.24330/2019, rapoartele nr.36424/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și nr.36695/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ,  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, Titlului II-
Proprietatea privată,  art. 555-557 din Codul Civil și art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare, republicată; 

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) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) scoaterea din inventarul domeniului privat a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și nr.522/2007. 
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               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală,Direcţia Patrimoniu și Direcția Economico-Fianaciară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
PRIMAR 
Nr. 24330/05.02.2019 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
                      Expunere de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, 

privind modificarea inventarului 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 perioada ian 2019- februarie 2019 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării, modificării sau ieşirii unor bunuri. Acestea 
urmeaza sa fie analizate de comisia permanenta de inventariere a domeniului public sau 
privat. În această perioadă au fost achizitionate echipamente şi utilaje care sunt bunuri de 
natura domeniului privat si este necesara modificarea inventarului. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 
 
 
 
                                  PRIMAR,                                                                                                                             
                              Mihail Genoiu                                                       
 
 
 
 
      
                                                                                               Director executiv,                                           
                                                                                             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.36424/21.02.2019 
 
 

          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 ianuarie 2019 – februarie 2019 s-au înregistrat o serie de 
modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul intrării sau ieşirii unor bunuri, după cum 
urmeaza: 

• 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.3164/2018. Au fost 
identificate suprafeţe noi de terenuri, au fost stabilite valorile de inventar ale acestora, 
conform procesului verbal de inventariere nr. 36421 /2019  astfel ca este necesară 
completarea inventarului bunurilor apartinand domeniul privat, cu bunul identificat 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

 
 -Analizând planul de situatie, comisia de inventariere propune introducerea în 
inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova a Terenului aferent terasei spaţiului 
comercial, situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr.141, bl.N17, intersecţie cu str.E 
Stoenescu în suprafaţă totală de 59 mp, cu valoarea de inventar de 12980 lei. 
          - Analizand planul de amplasament şi delimitare a imobilului situat în intravilanul 
Craiova, Piaţa C-tin Brâncuşi nr.1-3 (fosta Piaţa Gării) bl.3-4, întocmit de persoana 
autorizată, terenul aferent acestor blocuri are o suprafaţă măsurată de 690mp.  Această 
suprafaţă cuprinde: suprafaţa construită a celor două blocuri de 636mp, suprafata scărilor 
de acces, cât şi suprafata scărilor de aprovizionare de 52,96mp ( aflată în proprietate 
exclusivă a unui proprietar care la momentul anului 1998 era SC Commechim SA). Blocurile 
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3-4 au regim de inălţime P+M+7 având spatii comerciale si apartamente. În conformitate cu 
cele menţionate in contractual de vanzare- cumparare a spaţiului comercial Supermetal 
situat la parterul si etajul imobilului, autorizat sub nr.6179/2001, cota indiviză de teren ce îi 
revine proprietarului spaţiului este de 75, 35mp.  De asemenea la parter şi la etaj se află 
spaţii comerciale si apartamente ai caror proprietari pot avea in indiviziune teren  
  Se propune introducerea in inventarul domeniului privat a suprafetei de 561,51 
mp  aflată în indiviziune cu ceilalti proprietari, care reprezintă suprafata măsurată a 
imobilului mai putin suprafata de 52,96 aflată în proprietate exclusivă a unui proprietar, şi 
suprafata de 75,53 reprezentand cota indiviză de teren ce îi revine proprietarului spaţiului 
Supermetal. 

 
•   Prin adresele nr. 217612/2018, nr.3387/2019, nr.3391/2019, nr.3382/2019 , 

nr.206351/2018, si nr.2771/2019  Serviciul Investiţii şi Achiziţii ne comunică achiziţia si 
receptia următoarelor obiective de investiţii: 
- Unităţi calculator desktop şi monitor, cu sistem de operare – 46 buc, pentru Direcţia 
Impozite şi taxe, achiziţionate în baza contractului nr.307119/2018 şi recepţionate conform 
procesului verbal de recepţie nr.213753/2018,  având valoarea de 215 620,86 lei mijloace 
fixe care vor fi administrate de Consiliul Local Craiova  Craiova. 
- Centrală Termică şi Chiler pentru Casa Bibescu achiziţionată în baza contractului 
nr.204872/2018 şi recepţionată conform procesului verbal de recepţie nr.215721/2018  
având valoarea de 215 620,86 lei mijloc fix care va fi administrat de Consiliul Local Craiova  
Craiova. 
- Pachet complet de echipamente topografice pentru Direcţia Patrimoniu achiziţionat în 
baza contractului nr.207079/2018 şi recepţionat conform procesului verbal de recepţie 
nr.214684/2018  având valoarea de 1172150 lei mijloc fix care va fi administrat de Consiliul 
Local Craiova  Craiova. 
- Extensie modul chirii în vederea administrării contractelor de închiriere locuinţe, 
achiziţionat în baza contractului nr.129562/2018 şi recepţionat conform procesului verbal de 
recepţie nr.193788/2018  având valoarea de 29631 lei mijloc fix care va fi administrat de 
Consiliul Local Craiova Craiova. 
 
     Astfel este necesară completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniul 
privat, cu bunurile identificate în anexa nr.1 la prezentul raport. 

•••• Pentru punerea in aplicare a Hotărârii de Guvern nr.919/2018  au fost preluate  
în domeniul public al municipiului Craiova în baza Protocolului nr.711/2018, bunurile care se 
regăsesc în incinta complexului Hipodrom din Parcul Nicolae Romanescu. Aceste bunuri se 
identifică în anexa nr.9 a HCL nr.351/2018 de modificare a domeniului public. Conform art. 
5 (2) din HG nr.919/2018 la transmiterea imobilului se ne-au fost predate şi mijloacele 
fixe/obiectele de inventar din dotarea sa, iar acestea sunt bunuri de natura 
domeniului privat şi se regăsesc în anexa nr.4 la protocol.     Astfel este necesară 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat, cu bunurile din 
dotarea Complexului Hipodrom identificate în anexa nr.1 la prezentul raport. 
 

•••• Prin adresa nr.160720/2018 Serviciul Administrare Locuinţe ne solicită 
trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a locuinţei 
cu nr de inventar 11000471  şi valoare 84055,17 lei situată în Craiova  cartier Craioviţa str. 
Traian Gheorghiu Bl. 116C1 sc2 ap 18 şi a locuinţei din str. Alexandru Macedonski nr.61 
nou (47 vechi) cu nr. de inventar 11000610 şi valoare 478575,08 lei, care au devenit 
vacante şi se doreşte repartizarea acestora ca locuinţe sociale.   



3 

 

 Astfel, este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul 
domeniului public al municipiului Craiova a bunurilor de mai sus care se regăsesc în 
anexa nr.2 la prezentul raport. 

 
•••• Prin HCL nr.129/2016 a fost aprobată trecerea din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri concesionate către SC Compania de 
Apă Oltenia SA în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării lor. Prin adresa 
nr.203312/2018 SC Compania de Apă Oltenia SA ne transmite procesul-verbal de scoatere 
din funcţiune şi casare cu nr.21801/2018. Astfel, este necesară scoaterea din inventarul 
domeniului privat a bunurilor  casate ,  care se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul 
raport.  
   În conformitate cu expunerea de motive  nr.  24330/2019 care a considerat 
necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre, propunem modificarea inventarului 
domeniului privat prezentată in anexa nr. 1 anexa nr.2  şi anexa nr.3 la prezentul raport. 
  
 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: 

 
• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după 

cum urmează: 
   -   completarea cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 , 
   -  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a 
bunurilor prezentate în anexa nr. 2, 
   -  scoaterea din inventarul domeniului privat a bunurilor prezentate în anexa 
nr.3. 
 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 

cu modificările şi completările ulterioare 
• Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 147/1999 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova,  
•  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale 

prin intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a 
H.G. nr. 141/2008 . 

 
 
 

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



Intrari bunuri in domeniul privat.

Nr. Crt. Denumirea bunului

supra

faţa 

(mp)/

buc

elemente de identificare
Valoare 

totală/lei.

1 Cal Feldioara (hipodrom) 1 HG 919/2018 Protocol 711/2018 436,5

2 Cal Gratiela (hipodrom)
1

HG 919/2018 Protocol 711/2018 7699,5

3 Cal Esenţa (hipodrom) 1 HG 919/2018 Protocol 711/2018 8931,42

4 Cal Maraton (hipodrom) 1 HG 919/2018 Protocol 711/2018 5000

5 Cal Jovial (hipodrom) 1 HG 919/2018 Protocol 711/2018 24815,15

6 Împrejmuire gard metalic hipodrom HG 919/2018 Protocol 711/2018 54199,52

7 Extensie modul chirii pt contractele inchiriere locuinţe 1
imobilizari necorporale durata 3ani 

conform pv 193788/2018
29631

8

Centrală termică Casa Bibescu(cazan mural condesie 
pe gaz 80kw, cos de fum, pompă recilculare, vas 
expansiune 80l, regulator de cascada)

1
cod clasificare 2.1.17.3  durata 

functionare 8ani conform pv receptie 
nr.215721/2018

36874,53

                                          ANEXA nr.1   La H CL nr.   



9 Chiller 32,3kw cu ventiloconvectori Casa Bibescu 1
cod clasificare 2.1.17.3  durata 

functionare 8ani conform pv receptie 
nr.215721/2018

68408,34

10 Calculator desktop Lenovo V520 cu nonitor 46
cod clasificare 3.2.4  durata functionare 

4ani conform pv receptie 
nr.213753/2018

215620,86

11 Pachet echipamente topografice 1
cod clasificare 2.2.1.1  durata 

functionare 8ani conform pv receptie 
nr.214684/2018

1172150

12
Teren aferent terasă spaţiu comercial str. Calea
Bucureşti nr.141, bl.N17, intersecţie cu str.E Stoenescu

59 proces verbal inventar 30499/2019 12980

13
Teren aferent bl.3-4, Piaţa C-tin Brâncuşi nr.1-3 (fosta 
Piaţa gării) in indiviziune

561,5
sup măsurată a imobilului mai putin sup 
de 52,96mp  în prop exclusivă a unui 
proprietar, şi sup de 75,53mp 

123530

Presedinte de sedinta,





Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

nr. 

inventar

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.

1 Contor apa DN 40-Apometru 312buc 2987 1 21200925 Proces verbal casare 21801/2018
168184,34

2 Contor apa DN 40-Apometru 68buc 2991 21200926 Proces verbal casare 21801/2018
39012,1

3 Contor apa DN 40-Apometru 162buc 2994 21200944 Proces verbal casare 21801/2018
80266,86

4 Contor apa DN 40-Apometru 175buc 2997 21200939 Proces verbal casare 21801/2018
81500,35

5 Contor apa DN 40-Apometru 136buc 3001 21200941 Proces verbal casare 21801/2018
64081,88

6 Contor apa DN 40-Apometru 140buc 3009 21200942 Proces verbal casare 21801/2018
69152,8

7 Contor apa DN 40-Apometru 157buc 3006 21200943 Proces verbal casare 21801/2018 78582

8
Contor apa DN 40-Apometru 87buc 3012 21200945 Proces verbal casare 21801/2018

42348,86

9
Contor apa DN 40-Apometru 115buc 3015 21200940 Proces verbal casare 21801/2018

56770,73

10 Contor apa DN 50-Apometru 35buc 3002 21200950 Proces verbal casare 21801/2018 31180,6

11 Contor apa DN 50-Apometru 12buc 3007 21200947 Proces verbal casare 21801/2018 10755

12 Contor apa DN 50-Apometru 14buc 3019 21200948 Proces verbal casare 21801/2018 12671,12

13 Contor apa DN 50-Apometru 14buc 3010 21200949 Proces verbal casare 21801/2018 15302,4

14 Contor apa DN 50-Apometru 6buc 3013 21200951 Proces verbal casare 21801/2018 5401,54

15 Contor apa DN 50-Apometru 12buc 3016 21200946 Proces verbal casare 21801/2018 10909,83

Anexa nr. 3 la HOTARAREA  nr. 

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



16 Contor apa DN 50-Apometru 6buc 3024 21200952 Proces verbal casare 21801/2018 5516,06

17 Contor apa DN 50-Apometru 2976 21200938 Proces verbal casare 21801/2018 62,8

18 Contor apa DN 50-2buc 30103 21200935 Proces verbal casare 21801/2018 3782,72

19 Contor apa DN 50- 4buc 30101 21200936 Proces verbal casare 21801/2018 636,87

20 Apometru DN 40- PT Sarari 21200828 Proces verbal casare 21801/2018 1991,15

21 Apometru DN 40- PT Siloz 21200929 Proces verbal casare 21801/2018 615,23

22 Apometru DN 40- PT Patria 21200927 Proces verbal casare 21801/2018 615,23

23 Contor apa DN 40-Apometru 65buc 2977 21200934 Proces verbal casare 21801/2018 29479,99

24 Apometru DN 50- 10buc 21200932 Proces verbal casare 21801/2018 11919,3

25 Apometru DN 50- 15buc 21200933 Proces verbal casare 21801/2018 21884,12

26 Apometru DN 50- 8buc 21200931 Proces verbal casare 21801/2018 9832,84

27 Apometru DN 50- 2buc 20742 21200930 Proces verbal casare 21801/2018 2703,29

28 Apometru DN 50- 11buc 30095 21200937 Proces verbal casare 21801/2018 16974,06

29 Contor apaDN200-Apometru 2buc 21200729 Proces verbal casare 21801/2018 3300,92

Presedinte de sedinta,



Administrator

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  





 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului HCL de inventariere

Nr inv in dom 

privat
Valoare Inv/lei.

1

LOCUINŢĂ  BLOC 116C1, SC.2, AP.18, 
CRAIOVIŢA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 42,55 MP, 
STR. TRAIAN GHEORGHIU, NR. 1

29-2A-522/2007; 16-1A-
183/2009; 36-A-168/2010; 
130-1A-226/2010; 36-3A-

11000471 89047,94

2 Locuinta Al Macedonski nr 61 (47 vechi)
211-2A-522/2007; 16-1A-

183/2009; 259-1A-226/2010
11000610 47875,08

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.2 la HCL nr.







  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 36695/21.02.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.24330/05.02.2019 a Primarului Municipiului Craiova 
 - Raportul nr.36424/21.02.2019 al Directiei Patrimoniu prin care se supune spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 

 - Conform art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  
 - HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe; 

− Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 
 

 propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după 
cum urmează: 

    -   completarea cu bunurile prezentate în anexa nr. 1 , 
   -  trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a 

bunurilor prezentate în anexa nr. 2, 
   -  scoaterea din inventarul domeniului privat a bunurilor prezentate în anexa 
nr.3. 
 

• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările cu 
modificările şi completările ulterioare 

• Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 147/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova,  
 Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 

intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 
141/2008 . 
 

 

 

           Director Executiv,                 Întocmit, 
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