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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
            
 
            HOTĂRÂREA NR.248 

privind aprobarea unui schimb, ce are ca obiect terenul intravilan, aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Tehnicii FN și terenul 

intravilan, proprietate privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A. 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018. 

Având în vedere rapoartele nr.75343/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.76667/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  prin care se propune 
aprobarea unui schimb, ce are ca obiect terenul intravilan, aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Tehnicii FN și terenul intravilan, proprietate privată a S.C. 
Popeci Utilaj Greu S.A. şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi 
Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi 
Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, art.55, art.858-870 şi art.1763 din Codul Civil; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.121, alin.4, 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 schimbul, ce are ca obiect terenul intravilan, în suprafaţă de 203 mp., situat 
în municipiul Craiova, str.Tehnicii FN, care aparține domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre și terenul intravilan, în suprafață de 203 mp.,  situat în municipiul Craiova, în 
partea de Sud a Stației de 110kW, cu numărul cadastral 14278, proprietate privată a 
S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., identificat conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Raportul de evaluare cu privire la bunurile ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
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Art.3. Cheltuielile ocazionate de realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de autoritatea public locală. 

 
 
 
 
 
Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de schimb a 

terenurilor, să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind 
încheierea contractului autentic de schimb al terenurilor şi să efectueze procedurile de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
 

        Nicoleta MIULESCU 
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