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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
     
            HOTĂRÂREA NR.328 

privind rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat între 
Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având ca 

obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017. 

Având în vedere raportul nr.113501/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat între 
Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având ca obiect 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în 
proprietate privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, 
destinate sediilor partidelor politice, Hotărârii Guvernului nr.927/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003, Hotărârii Guvernului nr.674/2013 
art.12.1 alin 1 lit.a si b, alin.2 si alin.3, Legii nr.422/2001, republicată, privind protejarea 
monumentelor istorice, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea 
imobiliară și art.1549-art.1554, art.1635 din Cod Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. C coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin. 3, art.61 alin.2, 
art.123 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/11.01.2017 încheiat 
între Municipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, 
având ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12, 
imobil care face parte din categoria IIB, monument de arhitectură de interes local, cod 
LMIDJ-II-m-B-08028, precum și terenul curte (terasa), în suprafață de 124 mp., cu 
repunerea părților în situația anterioară. 

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția de rezoluțiune 
a contractului de vânzare-cumpărare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

              Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2015, nr.340/2015 și nr.421/2015. 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Partidul Social Democrat, Organizația Județeană 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                              
CONTRASEMNEAZĂ, 

       PT.SECRETAR, 
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       Stelian BĂRĂGAN             Ovidiu MISCHIANU 
 

 

 

 

 

  
  

  
 

 


