
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
                                                                                                 

 
HOTĂRÂREA NR.294 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 
          Având în vedere raportul nr.124962/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.256, 258, 259, 260 şi 
261/2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.124 şi 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către  S.C. 

GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1 mp., situat în zona str.Câmpia 
Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amplasării instalaţiei de protecţie 
catodică împotriva coroziunii conductelor metalice îngropate aferente reţelei de 
alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces-verbal încheiat în termen de 30 zile de la adotarea prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară şi S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Gheorghe PÎRVU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 
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