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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 
28.11.2019. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.194345/2019, raportul nr.196269/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.196969/2019 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 Titlului II – Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul 
Civil, Legii Contabilităţii nr.82/1991, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

municipiului Craiova, prin  completare cu bunurile prevăzute în anexa 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.                                  

                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, 
           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 



                 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr. 194345/ 07.11.2019 
                                                                                                                       Se aprobă,        
                                                                                                         PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                                                         Mihail Genoiu  
 
 
 

 
 
                                 Referat de aprobare a 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. 
S-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului privat, în sensul că au fost 
achiziţionate mijloace fixe care urmează să fie introduse în inventarul domeniului privat. 

Prin adresele cu nr. 154883/10.09.2019 şi 192391/05.11.2019, Direcţia Investiţii Achiziţii şi 
Licitaţii a înaintat către Direcţia Patrimoniu documentele unor obiective de investiţii pentru 
includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Craiova după cum urmează: 

- Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfete de comunicatie prin 
circuit telefonic dedicat, internet/intranet, telefonie mobila GSM şi canal radio dedicat 

- Tehnică de calcul copiator + casetă suplimentară hârtie  
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile  OMFP 
nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil şi ale art. 357 din OUG 
nr.57/2019, considerăm necesară şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea 
unui proiect de hotărâre privind modificarea prin completare a inventarului domeniului privat al 
municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
      

Director executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.196269/12.11.2019 

              SE APROBĂ,                                                                              
                         PRIMAR, 
                                                                                                   Mihail Genoiu 
                                                

Raport pentru adoptarea unei hotărâri 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. S-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa domeniului 
privat, în sensul intrării unor bunuri. 
 Prin adresa nr. 154883/10.09.2019, Serviciul Investiţii  Achiziţii înaintează 
documentele privind recepţia unor bunuri, după cum urmează: 
 ,,Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfeţe de comunicaţie 
prin circuit telephonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi 
canal radio dedicat VHF”, 13 bucăţi, recepţionate în baza procesului verbal de recepţie 
nr. 142843/20.08.2019, în valoare de 92.820,00 lei conform facturii 5205/21.08.2019, 
instalate la următoarele locaţii: 
1. Blocul 36, cartier Craioviţa Nouă – Zona Fortuna- bloc locuinţe; 
2. Şcoala Gimnazială Elena Farago, cartier Craioviţa Nouă- clădire grădiniţă; 
3. Blocul 143 B, sc. III, str. Elena Farago, cartier Craioviţa Nouă; 
4. Blocul 160 E, cartier Craioviţa Nouă – serviciul ambulanţă – bloc locuinţe; 
5. Direcţia Drumuri şi Poduri, strada Drumul Jiului – hală reparaţii maşini; 
6. Blocul A3, sc. I, str. Ştirbei Vodă, nr. 29 – vis-à-vis de Sala Polivalentă – bloc 
locuinţe 
7. Şcoala nr. 14 cu clasele I-VIII Ion Ţuculescu – Str. Bariera Vâlcii – clădire 
şcoală; 
8. Blocul 34-36, sc. II – Bd. Dacia – bloc locuinţe; 
9. Şcoala Gimnazială nr. 25 Făcăi – clădire şcoală; 
10. Şcoala Gimnazială Ion Creangă, str. Brestei, nr. 597 – clădire şcoală; 
11. Poligon Balta Verde – clădire de comandă; 
12. Grădiniţa nr. 34 – Zona Popoveni – clădire grădiniţă; 
13. Blocul U2 Brazdă – bloc locuinţe 
 
 Prin adresa nr. 192391/05.11.2019 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează 
documentele privind recepţia următorului obiectiv de investiţii : 
 ,,Achiziţie tehnică de calcul : copiator + casetă suplimentară hârtie – Directia 
Evidenta Persoanelor”, recepţionat în baza procesului verbal de recepţie nr. 
176583/11.10.2019, în valoare de 7.614,81 lei conform facturii nr. 4417/01.10.2019.  
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Este necesară completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului 
privat cu bunurile menţionate în prezentul raport, care se regăsesc în anexă. 

   În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 194345/07.11.2019,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit c, ale art. 139 
alin 3 lit g şi art. 196 alim1 lit a  din OUG nr.57/2019, în conformitate cu prevederile  
OMFP nr.2861/2009,Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil,  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
• Completarea inventarului  domeniului privat cu  bunurile prezentate 

în anexă, la prezentul raport. 
 
• Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
 
 
 
Director Executiv,                                                       Şef Serviciu, 

        Ionuţ Cristian Gâlea                                                Lucian Cosmin Mitucă,                                    
 
 
 
 
 
         Întocmit, 
 Ştefăniţă Petroşanu 



                                                                               INTRĂRI BUNURIîn domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1

Copiator+casetă suplimentară 

hârtie- Direcţia Evidenţa 

Persoanelor 

1 buc proces- verbal  de recepţie nr.176583/11.10.2019 7.614,81 CLM

2

Cofrete inteligente pentru sirenele 

cu motor electric cu interfeţe de 

comunicaţie prin circuit, telefon 

dedicat, internet/intranet (TCP/IP), 

telefonie mobilă GSM şi canal radio 

dedicat VHF

13 buc. proces- verbal  de recepţie nr.142843/20.08.2019 92.820,00 CLM

Presedinte de Sedintă,

Anexa  la HOTARAREA  nr. 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 196969/12.11.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 194345/07.11.2019 al Primarului Municipiului Craiova 

− Raportul nr.196269/12.11.2019 al Directiei Patrimoniu 

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

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 

− Legea Contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 

 

 
 propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 

 

• Completarea inventarului  domeniului privat cu  bunurile prezentate în anexă, la 
prezentul raport. 

 

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

completările ulterioare. 

 

  

 

           Director Executiv,                 Întocmit, 
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