
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                
           

 
     HOTĂRÂREA NR. 483 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.67/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafeţe de teren, 

în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona 
cuprinsă între str. Caracal şi locuinţele ANL” 

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

     Având în vedere raportul nr.124334/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2013 
referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafeţe de teren, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona cuprinsă între str. Caracal şi 
locuinţele ANL” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.218, 219, 220, 221 şi 222/2013;  

În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată, art.858-875 din Codul Civil, Titlul VI – 
Proprietatea Publică şi Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată;    

     În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu art.5 lit.a, art.45, alin. 3, art.123, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publica locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.67/2013, care va avea următorul conţinut: 
            „Art.1.Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a următoarelor terenuri, 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona 
cuprinsă între str. Caracal şi locuinţele ANL”: 

a) terenul în suprafaţă de 5710 mp. (din măsurători), cu număr cadastral 213083, 
înscris în Cartea Funciară nr.213083 UAT Craiova, situat în municipiul Craiova, 
str. Potelu, nr.188, Cazarma 3264, incinta 4 (fost T27 De357, PD358, P359, 
P359/1), prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, Anexa nr.4 la nr.M.F. 
103878, cu denumirea „imobil 3264 Craiova”, identificat în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 



b) terenul în suprafaţă de 1022 mp. (din măsurători), cu număr cadastral 211661, 
situat în municipiul Craiova, Aleea I Caracal, nr.152,prevăzut în Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006, Anexa nr.4 la nr.M.F.103860, cu denumirea „imobil 659 
Craiova”, identificat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.” 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02523 Bucureşti vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
       Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 
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