
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                               
HOTĂRÂREA NR.359 

privind aprobarea amplasării unui monument reprezentând bustul eroului 
albanez Gjergj Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al 

municipiului Craiova, din zona verde-Cartier Rovine, parc 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018. 

   Având în vedere rapoartele nr.133214/2018 al Direcţiei Patrimoniu și 
nr.133557/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea amplasării unui monument reprezentând 
bustul eroului albanez Gjergj Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, din zona verde-Cartier Rovine, parc și rapoartele 
nr.362/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, 
nr.365/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, 
nr.366/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, 
nr.369/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi 
nr.372/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;      

     În conformitate cu prevederile art.3 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.213/1998  privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art.8 alin.2 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare, art.25 alin.1, art.26 și art.56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare şi art.2, 
art.4 lit.d din Legea monumentelor de for public nr.120/2006; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, 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 amplasarea unui monument reprezentând bustul eroului albanez Gjergj 
Kastrioti-Skanderbeg, pe terenul aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafață de 6 mp, din zona verde-Cartier Rovine, parc, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Realizarea și amplasarea monumentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va 
face pe cheltuiala exclusivă a Asociației Liga Albanezilor din România (ALAR), cu 
respectarea condiţiilor legale privind autorizarea executării construcţiilor. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Asociaţia Liga Albanezilor 
din România (ALAR) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

               
   Dorel VOICU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 
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