
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
      
                      

                   HOTĂRÂREA NR. 499 
privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea, prin licitație 

publică, a spațiului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. C.Nicolaescu Plopșor, nr.2A, bloc 49, parter 

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
           Având în vedere raportul nr.172844/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea, prin licitație 
publică, a spațiului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
C.Nicolaescu Plopșor, nr.2A, bloc 49, parter;  
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri propritate publică și Hotărârii 
Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006; 
            În temeiul art.36 alin.2 lit.c , coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, 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 Studiul de Oportunitate, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, privind concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 
10 ani, a spațiului 2 care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, cu 
suprafața utilă de 46,09 mp. și ½ din accesul cu suprafața utilă de 10,27 mp, situat 
în str. C.Nicolaescu Plopșor, nr.2A, bloc 49, parter, identificat în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani, a spațiului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Raportul de evaluare privind stabilirea cuantumului redevenței minime de la care va 
fi pornită licitația, caietul de sarcini și documentația de atribuire, pentru spațiul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi supuse spre aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

 
 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 
      Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 
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