
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                   

               HOTĂRÂREA NR.676 
privind constituirea ipotecii mobiliare asupra unor bunuri aparţinând 

domeniului privat al municipiului Craiova în favoarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală-Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, pentru garantarea obligaţiilor 
fiscale ce urmează a fi eşalonate de Regia Autonomă de Transport Craiova 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 

Având în vedere raportul nr.193264/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune constituirea ipotecii mobiliare asupra unor bunuri aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală-Direcţia 
Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Dolj, pentru garantarea obligaţiilor fiscale ce urmează a fi eşalonate de Regia Autonomă de 
Transport Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 348, 349, 350 şi 351/2014; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.29/2011  
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi Codului Civil; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă constituirea ipotecii mobiliare asupra unor bunuri aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală-Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dolj, pentru garantarea obligaţiilor fiscale ce urmează a fi 
eşalonate de Regia Autonomă de Transport Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul Direcţiei Patrimoniu, dl. Gâlea Ionuţ Cristian şi 
directorul general al Regiei Autonomă de Transport Craiova în vederea 
autentificării contractului de ipotecă şi efectuarea procedurilor de publicitate 
mobiliară prevăzute de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Transport 
Craiova şi Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 



 

             
 Gheorghe ALBĂSTROIU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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