
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                                                              

               HOTĂRÂREA NR. 534 
privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor situate în municipiul 
Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr.16 (fostă str.Brazda lui Novac, 

nr.129), respectiv nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131) 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
26.09.2013; 
         Având în vedere raportul nr.139995/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenurilor situate în 
municipiul Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr.16 (fostă str.Brazda lui Novac, 
nr.129), respectiv nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131) şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 
240/2013;   
  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.455/2013 
referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în municipiul Craiova, 
str.General Nicolae Magereanu, nr.16, respectiv nr.17; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, art.123, 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 însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea preţului de achiziţie a terenurilor, 
situate în municipiul Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr.16 (fostă str. 
Brazda lui Novac, nr.129), intabulat în Cartea Funciară nr.58871 UAT Craiova, 
cu număr cadastral 22445, în suprafaţă de 496 mp. din acte şi 490 mp. din 
măsurători, în sumă de 459.500 lei, fără T.V.A., respectiv str. General Nicolae 
Magereanu, nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131) intabulat în Cartea 
Funciară  nr.58872 UAT Craiova, cu număr cadastral 22446, în suprafaţă de 75 
mp. din acte şi 73 mp. din măsurători, în sumă de 69.300 lei, fără T.V.A., 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
       Dan Adrian CHERCIU  Nicoleta MIULESCU 
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