
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
  

                                                 HOTĂRÂREA NR.95 
 privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a 
imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016. 

Având în vedere raportul nr.129443/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a imobilului-
teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, modificată şi 
completată, art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului a 
imobilului –teren, în suprafaţă totală de 8500 mp. din acte şi 8000 mp. din 
măsurători, cu valoare de inventar de 4.083.672,00 lei, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Decebal, nr. 101B şi identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre,  în vederea dării în administrare către Ministerul Justiţiei. 

Art.2.  Predarea -primirea  imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va  face pe 
bază de proces verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea   
Hotărârii de Guvern. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare -primire a imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

               Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.525/2013 şi nr.147/1999 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 



   

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Justiţiei vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                 PT. SECRETAR, 

 Bianca Maria Carmen PREDESCU      Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
   

 



ANEXA LA HCL NR. 95/2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU


