
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       

 
HOTĂRÂREA NR. 222 

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a 
implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova” 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.90640/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării 
proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194, 196, 197, 198 şi 
199/2015; 

 În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.1500/2007 privind unele 
măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea 
proiectelor de investiţii, în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor 
zoologice; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a 
implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova şi nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
              PT. SECRETAR, 
    Andrei Gheorghe NANU   Ovidiu MISCHIANU 
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