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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova 

 
        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 

25.03.2021; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.40422/2021, raportul nr.49721/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.50098/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova;      

  În conformitate cu prevederile art.555-557 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului 
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe ;  

  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, modificată 
şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează pozițiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 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, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                  

              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, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU  
Nr.40422/03.03.2021 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând 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.   
 Având în vedere că la nivelul autorităţii publice locale există solicitări care necesită  
modificări ale inventarului şi ţinând cont de prevederile art.357 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi  ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020, considerăm necesară 
şi oportună iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de 
hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al  
Municipiului Craiova 
 

. 
 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.49721/17.03.2021              

 
     
 
 
 
                                           

Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind actualizarea 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 conformitate cu prevederile art.357 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al 
Municipiului Craiova  constituită prin Dispoziţia nr.  639/01.02.2021 a Primarului Municipiului 
Craiova, a procedat la identificarea şi actualizarea unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova . Astfel, conform celor menţionate în procesul –verbal nr.  
47463/16.03.2021   este necesară modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 

1) În inventarul domeniului privat la această dată figurează teren în suprafată de 
777,77mp identificat în HCL 522/2007 la pozitia 527 situat în str. Filantropiei nr. 3-5 fostă 
str. Bagdazar nr.3. Aceasta reprezintă suprafaţa de teren aferentă curţilor imobilelor 
achiziţionate în baza LG 112/1995 şi pentru care există contracte de închiriere între locatari 
si RAADPFL, după cum urmează: contract nr. 1868/2019 pentru suprafata de 240,46mp 
închiriată lui Albu Cristian şi Albu Lenuţa; contract nr. 1902/2020 pentru suprafata de 
292,77mp  închiriată lui Cojocaru Floriana  şi Cojocaru Maria şi contract nr. 1569/2015 
pentru suprafata de 245mp închiriată lui Grigorie Maria si Căprărin Sonia. 

Prin HCL nr.245/2019 a fost introdusă în inventarul domeniului privat sup de 
142,74mp reprezentând teren aflat în folosinţă pe durata existenţei construcţiei cumpărate 
în baza LG 112/1995 de către Cojocaru Florina în baza contractului de cumpărare nr. 
414/1997. Ulterior această suprafată a fost majorată prin act adiţional nr. 2/17.08.2020 la 
202,45mp. 

Deoarece la această dată nu avem în inventarul domeniului privat al municipiului 
suprafeţele de 135,55mp respectiv 86,85mp pe care le au în folosinţă pe durata existenţei 
construcţilor cumpărate în baza LG 112/1995 ceilalti proprietari, conform contractelor de 
vânzare cumpărare cu nr.63/1997 şi nr.188/1975, este necesară actualizarea inventarului 
domeniului privat, conform anexei nr.3 si nr.4 la prezentul raport, respectiv majorarea 
suprafetei de teren situate în str. Filantropiei nr.3-5 la 1117mp din care 428,85mp teren 
aflat în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor cumpărate în baza LG 112/1995 astfel 
cum apare înscris în contractele de vânzare cumpărare, si anularea poziţiei teren în 
suprafaţă de 142,74mp introdus prin HCL nr.245/2019, pentru a nu fi dublat. 

 
2) Prin HCL nr. 522/2018 a fost aprobată achiziţionarea de la Sindicatul Liber 

Electroputere  a imobilului construcţie situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr. 56. Imobilul-
construcţie din Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 56 este proprietatea Sindicatului Liber 



Electroputere Craiova conform Deciziei nr. 0466/11.11.2010 pronunţată de Tribunalul Dolj 
în dosarul nr. 313/63/2010 si a Deciziei nr.338/02.03.2011 pronunţată de Curtea de Apel 
Craiova, definitivă si irevocabilă, în acelasi dosar. 
  Prin Decretul nr.374/1970 al Consiliului de Stat a fost expropiată o suprafaţă de 
teren de 3735mp, care a trecut în proprietatea statului şi în administrarea judeţului Dolj pe 
durata nedeterminată şi în folosinţă gratuită a Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 
 Prin Sentinţa civilă definitivă si irevocabilă nr.2996/2015 se constată dreptul de 
folosinţă al Sindicatului Liber Electroputere asupra terenului în suprafaţă de 1874mp din 
suprafaţa expropiată, situat în Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 56, jud. Dolj.  Pentru a 
realiza înscrierea în cartea funciară a construcţiei, Sindicatul Electroputere are nevoie de 
acordul proprietarului terenului. Conform adresei emisă de Ministerul Finanţelor cu nr. 
575639/20.08.2019 imobilul teren menţionat mai sus nu a putut fi identificat în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului. Ministerul Finanţelor apreciază 
în aceeaşi adresă că titularului dreptului real, altul decât cel de proprietate, în speţă 
Sindicatului Liber Electroputere, îi revenea sarcina  de a clarifica regimul juridic al bunului în 
funcţie de uzul şi interesul pe care îl deserveste, şi de a-l inscrie în mod corespunzător în 
inventarul bunurilor proprietate public/privată a statului.  

Datorită celor menţionate mai sus este necesară actualizarea inventarului 
domeniului privat conform anexei nr.2 la prezentul raport prin completare cu terenul 
în suprafaţă de 1874mp situat în Craiova str. Calea Bucureşti nr.56. 

 
 
 Prin adresa nr. 4644/1/08.02.2021 Direcţia Elaborare şi Implementare 

Proiecte  ne informează că a fost finalizat proiectul ,,Reabilitare Grup Scolar ICM George 
Bibescu ca scoală de arte şi meserii,, proiect finalizat in cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 în baza contractului de 
finanţare nr. 3047/30.09.2008 cod SMIS53682. Lucrările de construcţii şi dotările aferente 
acestui obiectiv au fost finalizate şi recepţionate conform procesului verbal la terminarea 
lucrărilor nr.1230728.01.2016şi procesului verbal de recepţie finală nr. 948/28.02.2018. 
 Conform anexei privind dotările aferente acestui proiect, au fost recepţionate şi 
bunuri care prin natura lor apartin domeniului privat astfel că este necesară completarea 
inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile prezentate în 
anexa nr.1  la prezentul raport 

 Prin adresa nr. 121776/2020 Direcţia Investiţii ne informează că a fost 
finalizată investiţia ,,Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie,,                                                          
şi conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 80096/2020. au fost 
recepţionate şi bunuri care prin natura lor apartin domeniului privat astfel că este necesară 
completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 
prezentate în anexa nr.2  la prezentul raport. 

 
 În conformitate cu cele prezentate  mai sus şi cu cele menţionate în referatul de 
aprobare nr. 40422/2021,  potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 196 alin 1 lit. a)  
din OUG nr.57/2019, a prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în conformitate cu 
prevederile  Titlul II – Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil,    propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova actualizarea inventarului domeniului privat 
al municipiului Craiova, după cum urmează: 

 
 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul raport 
 Modificarea bunurilor apartinând  inventarului  domeniului privat  conform 

anexei nr.3 la prezentul raport 



 Anularea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat a bunurilor 
prezentate în anexa nr.4 la prezentul raport. 

 Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 522/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
 

 
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Întocmit, 
                      Exp. Madlen Chiriac  
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. crt.

cod 

de 

clasif

icare

Denumirea bunului

elemente de 

identificare

Anul 

dobândirii

Valoare 

totala

Durata 

normala de 

functionare/d

omeniu 

public/privat

Situaţia 

juridica 

actuală( actul 

juridic prin 

care bunul 

respectiv a 

fost dobândit 

în 

proprietatea 

privată )

Dotari 

CORP ATELIERE pentru 4 Sali de 

curs

1 Banca + scaun elev buc 70 2.018,00 323,64 22.654,80

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

2 Catedra 1300x600x800mm buc 4 2.018,00 279,00 1.116,00

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

3 Scaun catedra buc 4 2.018,00 72,54 290,16

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

4 Dulap vitrina 800x400x1850 mm          buc 8 2.018,00 535,68 4.285,44

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

5

Cuier modular din PAL 

melaminat culoare negru 

buc 4 2.018,00 122,76 491,04

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Sala instructori auto

REZULTATE  CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "REABILITARE GRUP 

SCOLAR ICM GEORGE BIBESCU CA SCOALA DE ARTE SI MESERII" FINANŢAT PRIN POR, 

COD SMIS 53682

Anexa nr.1 la HCL nr.



6 Masa tip consiliu modulara buc 1 2.018,00 580,32 580,32
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

7 Scaune tapitate buc 8 2.018,00 72,54 580,32
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

8 Dulap vitrina 800x400x1850 mm buc 2 2.018,00 535,68 1.071,36
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

9
Cuier modular din PAL 

melaminat culoare negru
buc 1 2.018,00 122,76 122,76

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Laborator - dotari pt. 2lab

10,00 Banca + scaun elev buc 22 2.018,00 323,64 7.120,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

11,00 Dulap vitrina 800x400x1850 mm          buc 4 2.018,00 535,68 2.142,72
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Ateliere auto (2 incaperi) 2.018,00
Proces verbal 

receptie 948/2018

12,00 Banc de lucru 1500mm buc 3 2.018,00 2.901,60 8.704,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

13,00
Fiset met. scule - cu 4 polite 

reglabile pe inaltime
buc 2 2.018,00 803,52 1.607,04

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Vestiare (1 pt. fete, 1 pt. baieti) 2.018,00
Proces verbal 

receptie 948/2018

14,00 Scaune buc 16 2.018,00 69,19 1.107,07
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

15,00
Cuier modular din PAL 

melaminat culoare negru
buc 4 2.018,00 122,76 491,04

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Magazie materiale

16,00
Dulap metalic cu 4 polite 

reglabile pe inaltime
buc 6 2.018,00 803,52 4.821,12

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

CORP INTERNAT (100 locuri in 

camere + 3 la izolatoare) 

Spalatorii

17,00
Masina spalat rufe cu uscator 

INDESIT
buc. 3 2.018,00 1.865,60 5.596,80

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018



18,00
Masa de calcat + fier de calcat 

INDESIT
buc. 2 2.018,00 3.960,00 7.920,00

Proces verbal 

receptie 948/2018

19,00

Masa 115x75x74 cu picioare 

metalice din inox si blat din 

MDF rezistent la socuri

buc 3 2.018,00 357,12 1.071,36
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

20,00 Scaune buc 3 2.018,00 69,19 207,58
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Sali activitati comune (3 sali)

21,00
Masina spalat rufe cu uscator 

INDESIT
buc. 2 2.018,00 1.865,59 3.731,18

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

22,00
Masa de calcat + fier de calcat 

INDESIT
buc. 1 2.018,00 3.960,00 3.960,00

Proces verbal 

receptie 948/2018

23,00

Masa 115x75x74 cu picioare 

metalice din inox si blat din 

MDF rezistent la socuri

buc 9 2.018,00 357,12 3.214,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

24,00 Scaune buc 36 2.018,00 69,19 2.490,91
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Camere internat 

25,00 Paturi 200x90x86 cm buc 100 2.018,00 345,96 34.596,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

26,00 Noptiere cu 2 sertare buc
100

2.018,00 150,66 15.066,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

27,00 Masa 120x60cm, cu sertar buc
100

2.018,00 267,84 26.784,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

28,00 Scaune tapitate buc
100

2.018,00 72,54 7.254,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

29,00
Dulap pt. haine cu 2 usi combi 

cu sertare, culoare nuc
buc

50

2.018,00 535,68 26.784,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

30,00
Jaluzele verticale din poliester, 

culoare pastel, 240x150cm
buc

50

2.018,00 178,56 8.928,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

31,00 Saltele 90x200 cm buc
100

2.018,00 200,88 20.088,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

32,00
Cearsafuri pentru pat, din 

bumbac, dim. 150x220cm 
buc

200
2.018,00 27,90 5.580,00

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018



33,00
Cearsafuri plic pentru patura, 

din bumbac, dim. 150x220cm
buc

200
2.018,00 50,22 10.044,00

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

34,00
Fete perna din bumbac 

70x70cm
buc

200
2.018,00 13,39 2.678,40

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

35,00 Perne 70x70cm buc
100

2.018,00 44,64 4.464,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

36,00 Paturi din lana 140x200cm buc
100

2.018,00 111,60 11.160,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Izolator bolnavi - 2 incaperi 

(fete - 1 pat, baieti - 2 paturi)

37,00 Paturi 200x90x86 cm buc 3 2.018,00 345,96 1.037,88
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

38,00
Noptiere cu 2 sertare, 

43x37x45cm
buc 3 2.018,00 150,66 451,98

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

39,00
Jaluzele verticale din poliester, 

culoare pastel, 240x150cm
buc 2 2.018,00 178,56 357,12

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

40,00 Saltele 90x200 cm buc 3 2.018,00 200,88 602,64
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

41,00
Cearsafuri pentru pat, din 

bumbac, dim. 150x220cm 
buc 6 2.018,00 27,90 167,40

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

42,00
Cearsafuri plic pentru patura, 

din bumbac, dim. 150x220cm
buc 6 2.018,00 50,22 301,32

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

43,00
Fete perna din bumbac 

70x70cm
buc 6 2.018,00 13,39 80,35

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

44,00 Perne 70x70cm buc 3 2.018,00 44,64 133,92
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

45,00 Paturi din lana 140x200cm buc 3 2.018,00 111,60 334,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Cabinet medical 

46,00 Pat consultatii buc 1 2.018,00 725,40 725,40
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

47,00 Dulap vitrina 800x400x1850 mm    buc 1 2.018,00 535,68 535,68
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

48,00 Masa dim. 1300x600x800mm buc 1 2.018,00 279,00 279,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

49,00 Scaune tapitate buc 2 2.018,00 72,54 145,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018



50,00
Dulap cu 2 usi combi cu sertare, 

culoare nuc
buc 1 2.018,00 535,68 535,68

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

CORP GARSONIERE 10 LOCURI

51,00 Plita electrica cu inductie buc 10 2.018,00 278,05 2.780,52
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

52,00 Frigider ARTIC buc 10 2.018,00 1.164,50 11.645,04
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

53,00 Paturi 200x140x86 cm buc 10 2.018,00 636,12 6.361,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

54,00
Noptiere cu 2 sertare, 

43x37x45cm
buc 10 2.018,00 150,66 1.506,60

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

55,00

Dulap pt. haine cu 2 usi combi 

cu sertare, 90x60x204cm, din 

PAL melaminat 16mm, culoare 

buc 10 2.018,00 535,68 5.356,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

56,00 Dulap vitrina 800x400x1850 mm          buc 10 2.018,00 535,68 5.356,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

57,00 Scaune tapitate buc 20 2.018,00 72,54 1.450,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

58,00 Saltele 140x200 cm buc 10 2.018,00 279,00 2.790,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

59,00
Cearsafuri pentru pat, din 

bumbac, dim. 200x220cm
buc 20 2.018,00 27,90 558,00

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

60,00
Cearsafuri plic pentru patura, 

din bumbac, dim. 200x220cm
buc 20 2.018,00 50,22 1.004,40

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

61,00
Fete perna din bumbac 

70x70cm
buc 20 2.018,00 13,39 267,84

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

62,00 Perne 70x70cm buc 10 2.018,00 44,64 446,40
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

63,00 Paturi din lana 180x200cm buc 10 2.018,00 111,60 1.116,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

64,00
Jaluzele verticale din poliester, 

culoare pastel, 240x150cm
buc 10 2.018,00 178,56 1.785,60

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

65,00 Mobilier modular bucatarie buc 10 2.018,00 2.455,20 24.552,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

CORP CANTINA SI CLUB

Club



66,00
Masa prezidiu formata din 3 

module din placaj furniruit
buc 1 2.018,00 3.571,20 3.571,20

Proces verbal 

receptie 948/2018

67,00 Scaune buc 200 2.018,00 89,89 17.978,40
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

68,00
Podium mobil din PAL, cu finisaj 

mocheta (20,0mp)
buc 1 2.018,00 4.687,20 4.687,20

Proces verbal 

receptie 948/2018

Birou bucatar sef

69,00 Masa 120x60cm, cu sertar buc 1 2.018,00 267,84 267,84
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

70,00 Scaune tapitate buc 2 2.018,00 72,54 145,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

71,00
Dulap cu 2 usi combi cu sertare, 

culoare nuc
buc 1 2.018,00 535,68 535,68

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Depozit de zi

72,00
Dulap frigorific, capacitate neta 

1476 litri
buc 1 2.018,00 6.919,62 6.919,62

Proces verbal 

receptie 948/2018

73,00

Masa centrala inox 

1600x700x850mm cu polita 

inferioara

buc 1 2.018,00 1.684,97 1.684,97
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

74,00 Masa refrigerata buc 1 2.018,00 11.327,03 11.327,03
Proces verbal 

receptie 948/2018

75,00 Raft cu 4 polite pline buc 3 2.018,00 2.314,78 6.944,33
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

76,00
Dulap cu usi glisante, inaltator 

la perete
buc 1 2.018,00 2.430,11 2.430,11

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

77,00

Masa centrala inox 

1400x700x850mm cu polita 

inferioara

buc 1 2.018,00 1.116,20 1.116,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

78,00
Masa din inox, cu polita 

inferioara, inaltator le peret
buc 2 2.018,00 1.062,66 2.125,32

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

79,00 Raft cu 4 polite pline buc 1 2.018,00 2.314,78 2.314,78
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

80,00
Masa din inox, cu polita 

inferioara, inaltator le perete
buc 2 2.018,00 1.062,66 2.125,32

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

81,00
Dulap cu usi glisante 

1400x600x850
buc 1 2.018,00 2.430,11 2.430,11

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

82,00
Dulap frigorific, capacitate neta 

1476 litri
buc 1 2.018,00 5.760,43 5.760,43

Proces verbal 

receptie 948/2018



83,00
Masa de lucru 1200x700x850h 

mm
buc 1 2.018,00 1.915,20 1.915,20

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

84,00 Carucior cu cuva pt. legume buc 1 2.018,00 1.573,20 1.573,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Minipatiserie

85,00 Masa cu blat din polietilena buc 1 2.018,00 1.828,75 1.828,75
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

86,00 Vitrina verticala de refrigerare buc 2 2.018,00 3.398,03 6.796,06
Proces verbal 

receptie 948/2018

87,00 Carucior inox buc 1 2.018,00 1.239,77 1.239,77
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

88,00
Spalator inox, cu o cuva pe 

partea dreapta
buc 1 2.018,00 1.441,58 1.441,58

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

89,00
Pubela din inox cu capac si roti, 

capacitate 50 litri
buc 1 2.018,00 510,73 510,73

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Bucatarie calda 2.018,00
Proces verbal 

receptie 948/2018

90,00 Dulap cu usi glisante buc 1 2.018,00 1.823,65 1.823,65
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

91,00
Masa din inox, cu polita 

inferioara, inaltator le perete
buc 1 2.018,00 1.074,65 1.074,65

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

92,00

Masa centrala inox 

1400x700x850mm cu polita 

inferioara

buc 1 2.018,00 1.074,65 1.074,65
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Linie autoservire

93,00

Distribuitor neutru pentru tavi/ 

tacamuri/ paine, structura inox, 

dimensiune 740x660x1500, 

greutate 48kg, inclusiv 110 tavi

buc 1 2.018,00 5.793,10 5.793,10
Proces verbal 

receptie 948/2018

94,00
Masa de lucru mobila - 

constructie inox
buc 1 2.018,00 3.072,64 3.072,64

Proces verbal 

receptie 948/2018

95,00 Distribuitor neutru pentru tavi buc 1 2.018,00 10.053,54 10.053,54
Proces verbal 

receptie 948/2018

96,00 Vitrina de expunere refrigerata buc 1 2.018,00 15.253,75 15.253,75
Proces verbal 

receptie 948/2018

97,00 Bucatarie rece



98,00 Dulap cu usi glisante buc 1 2.018,00 2.586,62 2.586,62
Proces verbal 

receptie 948/2018

99,00 Carucior cosuri buc 1 2.018,00 823,76 823,76
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

100,00
Masa rece cu 2 usi, capacitate 

314 litri
buc 1 2.018,00 3.792,04 3.792,04

Proces verbal 

receptie 948/2018

101,00
Masa inox 1600x700x850mm cu 

polita inferioara
buc 1 2.018,00 1.400,30 1.400,30

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

102,00
Feliator mezeluri, diametru 

lama 250mm
buc 1 2.018,00 2.728,25 2.728,25

Proces verbal 

receptie 948/2018

103,00
Spalator inox, cu o cuva pe 

partea dreapta
buc 1 2.018,00 1.416,59 1.416,59

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

104,00 Container paine 40x60x30 cm buc 1 2.018,00 191,15 191,15
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

105,00
Pubela din inox cu capac si roti, 

capacitate 50 litri
buc 1 2.018,00 557,23 557,23

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Preparare carne

106,00 Carucior cu 2 planuri buc 1 2.018,00 869,08 869,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

107,00
Masa rece cu 3 usi, capacitate 

neta 465 litri
buc 1 2.018,00 5.230,91 5.230,91

Proces verbal 

receptie 948/2018

108,00
Spalator inox, cu o cuva pe 

partea stanga
buc 1 2.018,00 1.579,42 1.579,42

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

109,00 Masina de tocat carne buc 1 2.018,00 2.218,06 2.218,06
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

110,00
Dulap frigorific, capacitate 685 

litri
buc 1 2.018,00 4.139,40 4.139,40

Proces verbal 

receptie 948/2018

112,00 Butuc pentru transat carne buc 1 2.018,00 1.013,14 1.013,14
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

113,00
Masa de lucru din inox 

1400x700x850mm
buc 1 2.018,00 1.335,18 1.335,18

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

114,00
Sterilizator pentru cutite, 

capacitate 12 cutite
buc 1 2.018,00 1.805,56 1.805,56

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

115,00
Pubela din inox cu capac si roti, 

capacitate 50 litri
buc 1 2.018,00 557,23 557,23

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Preparare legume - peste

116,00
Masa pentru preparare peste, 

cu bare pe 3 laturi, 2 cuve
buc 1 2.018,00 4.044,42 4.044,42

Proces verbal 

receptie 948/2018



117,00
Dulap frigorific pentru peste, 

capacitate 400 lt
buc 1 2.018,00 6.713,68 6.713,68

Proces verbal 

receptie 948/2018

118,00 Masa inox 2000x700x850mm buc 1 2.018,00 1.595,70 1.595,70
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

119,00 Aparat pentru taiat cartofi pai buc 1 2.018,00 273,60 273,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

120,00 Carucior pentru legume buc 1 2.018,00 1.103,60 1.103,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

121,00
Pubela din inox cu capac si roti, 

capacitate 50 litri
buc 1 2.018,00 557,23 557,23

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

122,00
Dulap frigorific, capacitate neta 

333 litri
buc 1 2.018,00 2.713,78 2.713,78

Proces verbal 

receptie 948/2018

Spalator vesela

123,00

Masa inox 1600x700x850mm cu 

polita inferioara, inaltator la 

perete

buc 1 2.018,00 1.194,46 1.194,46
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

124,00
Spalator inox, o cuva pe partea 

stanga
buc 1 2.018,00 3.054,46 3.054,46

Proces verbal 

receptie 948/2018

125,00
Carucior pentru farfurii, cu 3 

sectiuni
buc 1 2.018,00 1.993,51 1.993,51

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

126,00 Raft, cu 4 polite, inox buc 1 2.018,00 1.302,61 1.302,61
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

127,00 Spalator pentru vase mari buc 1 2.018,00 1.519,72 1.519,72
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

128,00
Carucior pentru farfurii, cu 3 

sectiuni
buc 1 2.018,00 2.171,02 2.171,02

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

129,00
Pubela din inox cu capac si roti, 

capacitate 75 litri
buc 1 2.018,00 651,30 651,30

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

130,00 Cantar semiautomat 100 kg buc 1 2.018,00 2.622,46 2.622,46
Proces verbal 

receptie 948/2018

131,00
Dulap frigorific, capacitate neta 

1476 litri
buc 1 2.018,00 5.760,43 5.760,43

Proces verbal 

receptie 948/2018

132,00
Dulap frigorific, capacitate 685 

litri
buc 1 2.018,00 4.139,40 4.139,40

Proces verbal 

receptie 948/2018

133,00

Raft cu 4 polite pline, inox, 

dimensiuni: 2000x500x1600h 

mm

buc 1 2.018,00 1.888,79 1.888,79
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Sala mese



134,00
Cuptor cu microunde pentru 

elevi, cu soport perete
buc 2 2.018,00 630,13 1.260,26

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

135,00 Dozator apa (racitor, filtru) buc 1 2.018,00 756,36 756,36
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

136,00

Masa 115x75x74 cu picioare 

metalice din inox si blat din 

MDF rezistent la socuri

buc 26 2.018,00 357,12 9.285,12
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

137,00 Scaune buc 105 2.018,00 69,19 7.265,16
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

138,00 Tacamuri inox set 110 2.018,00 32,36 3.560,04
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

139,00 Set cutite preparare set 2 2.018,00 558,00 1.116,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

140,00

Vesela arcopal - set farfurii: 

farfurie desert  (19 cm), bol 

pentru supa (18cm), farfurie 

intinsa (23 cm) 

set 110 2.018,00 33,48 3.682,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

141,00

Set vase gatit din inox: oale (5 

buc), cratite (5 buc), tigai (5 

buc), strecuratori (2 buc), site 

(2buc)

set 1 2.018,00 1.785,60 1.785,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

142,00 Pahare apa din sticla, 320 ml buc 110 2.018,00 8,93 982,08
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

143,00
Cana pentru ceai/cafea 180 ml, 

cu farfurioară 18cm
buc 110 2.018,00 16,74 1.841,40

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

144,00 ASCENSOR MATERIALE buc 1 2.018,00 38.442,95 38.442,95
Proces verbal 

receptie 948/2018

PLATFORMA DE GUNOI

145,00
Pubele cu capac din polietilena, 

240l (Europubela verde)
buc 10 2.018,00 312,48 3.124,80

obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

DOTARI PSI 2.018,00
Proces verbal 

receptie 948/2018

146,00 Stingatoare portabile tip P6 buc 30 2.018,00 100,44 3.013,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

DOTARI ELECTRONICE

147,00 TV LED 165 cm buc 1 2.018,00 16.033,20 16.033,20
Proces verbal 

receptie 948/2018



148,00 Videoproiector Benq buc 1 2.018,00 2.223,60 2.223,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

149,00 Ecran de proiectie Medium buc 1 2.018,00 1.620,00 1.620,00
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

150,00 Flipchart BI Office buc 1 2.018,00 399,60 399,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

Instalatie de sonorizare si statie 

de amplificare

151,00 Microfon dinamic Audix buc 3 2.018,00 529,20 1.587,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

152,00 Stativ Proel buc 3 2.018,00 127,20 381,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

153,00 Kit radiomicrofon Proel buc 1 2.018,00 710,40 710,40
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

154,00 Mixer 4 mic+2 stereo Behringer buc 1 2.018,00 896,40 896,40
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

155,00 Incinta 2 cai FBT buc 2 2.018,00 1.328,40 2.656,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

156,00 Husa protectie FBT buc 2 2.018,00 236,40 472,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

157,00 Suport montaj Thomann buc 2 2.018,00 236,40 472,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

158,00 Cablu microfon Sommer buc 1 2.018,00 267,60 267,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

159,00 Cablu incinte audio The ssnake buc 1 2.018,00 591,60 591,60
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

160,00 Cablu cu conectori Cordial buc 4 2.018,00 55,20 220,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

161,00 Conectori, materiale montaj set 1 2.018,00 241,20 241,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

162,00 Statie amplificare The t.amp buc 1 2.018,00 931,20 931,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

163,00 TV LED 81 cm buc 3 2.018,00 1.538,40 4.615,20
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

164,00 Tabla Inteligenta Sahara buc 4 2.018,00 1.585,20 6.340,80
obiect de 

inventar

Proces verbal 

receptie 948/2018

TOTAL 649.608,54





Bunuri cu care se completează inventarul domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.

cod de clasificare Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 .1.8.6

Instalaţie de udat (acces parcul 

Romanescu)

modernizare acces în parcul Nicolae 

Romanescu

2020 11835,59 proces verbal nr. 80096/2020

2 . Teren str. Calea Bucureşti nr.56.

1874mp aferent construcţiei Club 

Electroputere. Destinaţia terenului TDI, 

categorie folosinţă C

2021 1686600 .

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti constructii şi C-

constructii

Presedinte de sedintă,

Anexa   nr.2 la HCL nr.



Modificarea  inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.

cod de 

clasificare

Denumirea bunului

elemente de identificare, observaţii, 

stare de operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost 

dobândit în proprietatea privată )

1 . Teren str. Filantropiei nr.3-5

1117mp (din care 428,85mp în folosinţa 

proprietarilor privaţi). Destinaţia 

terenului-TDI, categorie folosinţă-CC

2021 924878  HCL 522/2007 la pozitia 527 

TDI- terenuri din intravilan

CC-curti 

constructii

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.3 la HCL nr.         



 Bunuri care se anulează din inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

Nr. 

Crt.

cod de 

clasifica

re

Denumirea bunului

elemente de identificare, 

observaţii, stare de 

operativitate

anul 

dobandiriişi/

sau al darii 

in folosinta

Valoare 

Inv/lei.

Situaţia juridica actuală( actul juridic 

prin care bunul respectiv a fost dobândit 

în proprietatea privată )

1 . Teren str.Filantropiei nr. 3-5 aferent locuinta TDI, C- 142,74mp 2019 118189 HCL nr. 245/2019 anexa nr.1 poz 1

TDI- 

terenuri din 

intravilan

CC-curti 

constructii

C-constructii

Presedinte de sedinta,

Anexa nr.4 la HCL nr.         



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 50098/17.03.2021 

 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 

 -     Referat de aprobare nr. 40422/2021 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr.49721/17.03.2021 al Directiei Patrimoniu 

 Potrivit prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), ale art. 196 alin 1 lit. a)  din OUG nr.57/2019, a 

prevederilor HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, în conformitate cu prevederile  Titlul II – 

Proprietatea privată  art. 555-557 din Codul Civil 

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

inventarului domeniului privat al municipiului Craiova; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 

 

 

  

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  

 

 

 Completarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova cu  bunurile 

prezentate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul raport 

 Modificarea bunurilor apartinând  inventarului  domeniului privat  conform anexei nr.3 la 

prezentul raport 

 Anularea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat a bunurilor prezentate în 

anexa nr.4 la prezentul raport. 

 Modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 522/2007 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

         Director Executiv,                                        Intocmit, 
                   Ovidiu Mischianu                 Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                          
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                         Semnatura:                                                                                                            Semnatura: 
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