
MUNICIPIUL CRAIOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                    

             HOTĂRÂREA NR.523 
darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Oltenia,  a unui teren care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, cart.Veterani, 

Tarlaua 27/1  
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 
          Având în vedere raportul nr.136423/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Oltenia,  a unui teren care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, cart.Veterani, 
Tarlaua 27/1,  în vederea edificării unei biserici ortodoxe şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 
240/2013; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.124, 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire, către Mitropolia Oltenia, a unui teren în suprafaţă de 1287,86 mp., 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, 
cart.Veterani, Tarlaua 27/1, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea edificării unei biserici ortodoxe. 

Art.2. Mitropolia Oltenia are următoarele obligaţii: 
(1) să intabuleze pe numele Municipiului Craiova, terenul identificat  la 
art.1 şi să achite toate cheltuielile aferente intabulării, cu notarea în cartea 
funciară a dreptului de administrare în favoarea Mitropoliei Oltenia; 
(2) să obţină autorizaţia de construire în maxim 2 ani de la îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la alin.1. 

Art.3. Neîndeplinirea uneia din obligaţiile prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, va 
conduce la încetarea de drept a  folosinţei gratuite a terenului, sub sancţiunea 
suportării de către Mitropolia Olteniei a cheltuielilor  necesare radierii notării de 
la cartea funciară a administrării terenului şi la aducerea terenul la starea iniţială 
(liber de construcţii). 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Oltenia vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

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