
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     
 

HOTĂRÂREA NR. 612 

privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui 
teren care aparţine domeniului  public al municipiului Craiova 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013. 

 Având în vedere raportul nr.156169/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui teren 
care aparţine domeniului  public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 
257/2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată şi Legii educaţiei naţionale nr.1/2011; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 art.1, pct.a din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.341/2011, în sensul diminuării suprafeţei de teren situat în str. 
Electroputere, nr.21, dată în administrare Colegiului „Ştefan Odobleja” Craiova, de 
la 61.403 mp., având valoarea de 78.935.172,04 lei, la 58.005m mp., având 
valoarea de 74.566.953,673 lei, identificată în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a 
terenului în suprafaţă de 3398 mp., având valoarea de 4.668.788,5388 lei, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1, poziţia 79 
din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 în sensul 
majorării suprafeţei de teren situat în str.Electroputere, nr.21, la 3398 mp., şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 



   

                Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin  
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul “Ştefan Odobleja” 
Craiova şi Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
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