
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                              

                                             HOTĂRÂREA NR. 92 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.100/2012 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate 
în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
28.02.2013; 

      Având în vedere raportul nr.26094/2012 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2012 referitoare la aprobarea 
schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi 
str.Arieş, nr.6A şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.54, 55, 56, 57 şi 58/2013;   

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi ale Codului Civil; 

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.121 alin.2 şi 4, art.123 alin.1,  
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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.100/2012 prin completare  cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
           „Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 115 mp, 
situat în str. Arieş, nr.8.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei   hotărâri. 

  
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU 

 


