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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 
31.08.2017. 

Având în vedere raportul nr.106626/2017 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, OMFP nr.2861/2009 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, art.122 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; 
c) anularea poziţiilor cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
d) trecerea din domeniului privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.4 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.147/1999 referitoare la însuşirea  inventarului 



\   

bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 

               
 
               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 şi Direcţia Economico-Financiară  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 
 
 
 
   
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, PT.SECRETAR, 

         Mihail GENOIU 
 

Ovidiu MISCHIANU 

 

 



1 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.106626/  21.08.2017 

        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 iunie 2017 – august 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în 
evidenţa domeniului privat, în sensul intrării , modificării sau ieşirii unor bunuri. 

1.) În perioada iun 2017-aug 2017 s-au înregistrat o serie de modificări în evidenţa 
domeniului privat, în sensul intrării unor bunuri.  

 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. nr.285/2016 care a identificat suprafeţe 
noi de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora, conform procesului verbal de 
inventariere nr. 97304/2017  astfel este necesară completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat, cu bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezentul 
raport.după cum urmează: 
         - Teren aferent  bl. C4, str. Brazda lui Novac în suprafaţă de 558mp din care aferent 
blocului C4 suprafaţa de 432mp,  valoare de inventar de 474300lei teren aferent bloc 
locuinţe ce nu este inventariat în domeniul public/ privat al municipiului Craiova 
 
 

 
2). Prin adresa nr. 103367/2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii înaintează 

documentele privind recepţia unor bunuri, după cum urmează: 
- 16 unităţi maşini de numărat şi verificat bancnote având valoarea totală de   

31 968,16 lei recepţionate conform proces- verbal  de recepţie nr.93063/2017. 
Este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul privat cu 

aceste bunuri, care se regăsesc în anexa nr.1 la prezentul raport.  
 

3). Prin adresa nr.99067/20.07.2017 Directia Economico-Financiară transmite 
Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere a domeniului privat  întegistrat cu nr. 
214174/30.12.2016. 

Comisia centrală de inventariere stabilită în baza  Dispoziţia Primarului 
nr.4749/08.12.2016 a analizat procesele verbale întocmite pe subcomisii şi pe locuri de 
folosinţă, împreună cu listele de inventar a mijloacelor fixe şi a centralizat rezultatele 
inventarierii. 

 Astfel, în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova nu 
au fost constatate diferenţe ca fiind plusuri de inventar ci doar diferenţe in minus 
neimputabile, după cum urmează: 

- Subcomisia nr.3 a constatat că Baraca metalică PT 4 Brazdă cu nr de inventar 
11001227 şi valoare 1946,70 lei a fost casată, astfel, este necesară scoaterea 
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din inventarul domeniului privat a bunului de mai sus,  care se regăseste în 
anexa nr.3 la prezentul raport.  

- Subcomisia nr.7  a constatat că bunului care figurează in inventar cu denumirea 
Locuinţă str. Unirii nr.51  i-a fost modificată suprafata şi valoarea deoarece o 
camera a fost cumpărată de către chiriaşi conform contractului nr.1070/2015. 
Astfel este necesară modificarea elementelor de identificare suprafaţă şi 
valoare ale bunului din domeniul privat, , conform anexei nr.2 la prezentul 
raport. 

 
- Subcomisia nr.10 propune scoaterea din inventar a unor animale ale Grădinii Zoo 

conform unor acte de necropsie înregistrate in anul 2016 astfel, este necesară 
scoaterea din inventarul domeniului privat a acestor bunuri,  care se 
regăseste în anexa nr.3 la prezentul raport.  
 

  4). Au fost inventariate de asemenea prin identificarea la faţa locului de către 
personal de specialitate  din comisia permanentă de inventariere, care 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. 97304  /   2017  
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 : 
 -Teren str M.V. Frunze nr.10, actual str. Gral Dragalina nr. 12 în suprafaţă de 
1020mp se majorează suprafaţa la 1485mp in conformitate cu CF nr. 202498 şi valoarea de 
inventar se majorează de la  796604,19lei  la 1159355,30lei. 
 
 -Teren str.Calea Severinului nr.20 , aferent bl. 402A , in suprafata de 352mp , se 
majorează suprafaţa  în urma măsurătorilor cadastrale la suprafaţa totală de   414mp şi 
valoarea de inventar  de la  136500lei  la 160542,36lei. 
        -  Pentru Spaţiu A.I. Cuza nr. 6 se majoreaza suprafata si se modifica denumirea în 
,,Spaţiu A. I. Cuza nr.6 compus din 2 camere subsol în suprafată de 19.27mp şi 62,17mp si 
o camera parter in suprafata de  46,66mp,, şi se modifica  valoarea de inventar  de la  
126706,74 lei  la valoarea totală de 318194,44lei. 
 
 

5.) Prin adresele nr.94541/2017 şi 98292/2017 Serviciul Administrare Locuinţe ne 
solicită trecerea  integrală din domeniul privat în domeniul public a unor locuinţe care au 
devenit vacante şi se doreşte repartizarea acestora ca locuinţe sociale. 

- Astfel, este necesară  trecerea din inventarul domeniului privat în 
inventarul domeniului public a locuintelor care se regăsesc în anexa nr.4 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. 557-557 din 
Codul Civil,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 

•••• Modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova după cum 
urmează: 
  -  completare cu bunurile prezentate în anexa nr. 1  
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- modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prezentate în anexa nr.2 
  -  scoaterea din inventar a bunurilor prezentate în anexa nr.3. 
  - trecerea din inventarul domeniului privat în inventarul dom public a 
bunurilor prezentate în anexa nr.4 
 
••••     Modificarea pe cale de consecinţă a H.C.L. nr. 522/2007 cu modificările 

cu modificările şi completările ulterioare, şi a HCL 282/2008 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                           Madlen Anca Voicinovschi 
 
 
 
 
 
 
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Exp. Madlen Chiriac 
                                                                                            
 
 
                Vizat pentru legalitate, 
             Alexandra Bianca Beldea 
                      



                                                                               INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Sup

/mp/

buc

elemente de identificare, observaţii, stare de 

operativitate

Valoare 

Inv/lei.
Administrator

1 Maşini numărat bancnote 16 proces verbal de recepţie nr.93063/2017 31 968.16 CLM

2
Teren aferent  bl. C4, str. Brazda lui Novac -558mp(af ct 

432mp)
558 N,S,V-dom public; E bloc C5 474300 CLM

Presedinte de Sedintă,

Anexa nr. 1 la HOTARAREA  nr. 







Nr. 

Crt.
Denumirea bunului mp

poziţia din inventar, anexa, 

HCL
Nr inv. Valoare Inv/lei.

poziţia, anexa, HCL 

administrare

1 Locuinţă str. Unirii nr.31(fost 55) -27.63mp 27,63
354-2A-522/2007; 16-1A-

183/2009; 340-1A-226/2010
11000697 28806,08

246-A-282/2008; 

86-1A-225/2010

2
Teren str M.V. Frunze nr.10, actual str. Gral Dragalina 

nr. 12 -1484mp
1485 658-2A-522/2007 41000207 1159755.30 531-A-282/2008   

3
Teren str.Calea Severinului nr.20 , aferent bl. 

402A -414mp
414 41001149 160542

4
Spaţiu A. I. Cuza nr.6 -128.1mp( subsol 19.27mp 

cu 62.17mp, parter 46.66mp) 

128,1 377-2A-522/2007; 14-1A-

183/2009; 356-1A-226/2010
11000237 318194

266-A-282/2008; 

102-1A-225/2010

        Preşedinte de şedinţă,

                                          ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 

Modificarea  inventarului domeniului privat



Nr. Crt. Denumirea bunului
sup 

(mp)
obs. nr.inventar

Valoare 

Inv/lei.

1 Baraca metalică PT 4 Brazdă 
Pv inv. 

214174/30.12.2017
11001227 1 946.70

2 Câine Haski
Pv inv. 

214174/30.12.2017
21400454 3

3 Porc Vietnamez
Pv inv. 

214174/30.12.2017
21400342 170

4 Porc Vietnamez
Pv inv. 

214174/30.12.2017
21400532 10

5 Porc Vietnamez
Pv inv. 

214174/30.12.2017
21400341 170

6 Vulpe argintie
Pv inv. 

214174/30.12.2017
21400201 1234

Presedinte de sedinta,

                                          ANEXA nr.3   La Hotararea nr.   

      Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova                                                                  



 în inventarul domeniului public

Nr. 

Crt.
Denumirea bunului

Nr inv in 

dom 
Valoare Inv/lei.

1 Locuinţă str. Fraţii Buzesti nr.12(fost 16) 11000639 16 288.20

2 Locuinţă str. 22 Decembrie 1989, bl.7, cam 45-13.65mp 11001051 22073,58

3 Locuinţă str. 22 Decembrie 1989, bl.8, cam 91-13.61mp 11001078 22008,73

Presedinte de sedinta,

Trecerea din inventarul domeniului privat

                                          ANEXA NR.4 la HCL nr.







  





























 
                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 1 

Unitatea 
PMC 

 
LISTA DE INVENTARIERE 

IEŞIRI PARŢIALE/MODIFICARI DATE IDENTIFICARE 

Data  29.12. 2016 

Gestiunea: Locuinte aflate in 
administrarea RAADPFL – D.Priv 

Pagina 
1/1 

Magazia 
 

Loc de depozitare:  

Nr
crt 

 Numar 
inventar  

U/
M 

CANTITĂŢI PREŢ 
UNITAR 

VALOAREA 
CONTABILĂ 

Valoarea de 
inventar 

DEPRECIEREA 

Valoa
rea 

Motiv
ul 
(cod) 

Stocuri Diferenţe Denumirea bunurilor inventariate 
Scriptic Faptic Plus Minus Valoarea Diferenţe 

Plus Minus 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Comisia de inventariere Gestionar (Responsabil 
imobilizări corporale) 

Contabilitate 

Nume şi 

prenume 

           

Semnătura            

  

 

 

78 

LOCUINTA STR. UNIRII NR. 55, 2C-34,21MP 
6.58mp respectiv 1C au fost cumparati conf. CVC 1070/2015 
Denumire actuala bun:  
LOCUINTA STR. UNIRII NR. 31(fost 55), 1C+dep.- 27,63MP 

11000697 Buc 1 27.63/ 

34.21 
 6.58/ 

34.21 
35.666,16 35.666,16 6.860,08 28.806,08

  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 TOTAL        35.666,16       6.860,08 28.806,08   

            
 

Toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate 
           si consemnate in prezenta mea. Mentionez ca am/nu am obiectii  
           cu privire la modul de efectuare a inventarierii. 
 
             Semnatura gestionar, 
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