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      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
HOTĂRÂREA NR. 87 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt 

amplasate trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un panou 
informare date monitorizare a calităţii aerului 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

  Având în vedere raportul nr.27370/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, 
a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate trei staţii automate 
de monitorizare a calităţii aerului şi un panou informare date monitorizare a calităţii 
aerului;  

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător şi art.874 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c  art.45 alin.3, art.124, 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 30 ani, către Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Dolj, a următoarelor terenuri situate în municipiul 
Craiova, pe care sunt amplasate trei staţii automate de monitorizare a calităţii 
aerului şi un panou informare date monitorizare a calităţii aerului: 
a) teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Casa Ştiinţei 

şi Tehnicii”, la intersecţia str.Maria Tănase, cu bd.Nicolae Titulescu, 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Incintă 
Primăria Municipiului Craiova”, str.A.I.Cuza, identificat în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) teren în suprafaţă de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona “Farmacia 
nr.10”, str.Calea Bucureşti, identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

d) teren în suprafaţă de 4 mp., situat în municipiul Craiova, zona “English 
Park”, la intersecţia str.A.I.Cuza, cu str.C.S. Nicolaescu Plopşor, identificat 
în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesele-verbale de predare-primire a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.145/2005, nr.393/2006, nr.173/2011 şi nr.309/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 

           PT. SECRETAR, 



   Mihai CILIBIU          Ovidiu MISCHIANU 
 



ANEXA NR. 1LA HOTARAREA NR. 87/2016
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ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR. 87/2016
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ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR. 87/2016
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ANEXA NR.4 LA HOTARAREA NR 87/2016
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