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HOTĂRÂREA NR. 70 

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 

comisia de contestaţie 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
21.07.2016;  
           Având în vedere raportul nr.119459/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 
care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 
comisia de contestaţie; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical aprobată prin Legea nr.598/2001; 
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.3, art.45 alin. 1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în comisia pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum 
şi în comisia de contestaţie, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/2012. 

  Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU Ovidiu MISCHIANU 
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