
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

  
HOTĂRÂREA NR. 19 

privind atribuirea, în vederea închirierii f ără licitaţie publică, către Centrul 
European pentru Integrarea Romilor, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 

cart.Corni ţoiu, bl.5-parter 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012; 

Având în vedere raportul nr.5300/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune atribuirea, în vederea 
închirierii fără licitaţie publică, către Centrul European pentru Integrarea Romilor a 
spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartier 
Corniţoiu, bl.5 – parter şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012;   
          În conformitate cu prevederile art.49, alin.1, lit.a din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată şi completată, aprobată prin 
Legea nr.246/2005;   

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

 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Centrul 
European pentru Integrarea Romilor, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 111,54 mp, situat în cartier Corniţoiu, bl. 
5 – parter, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul identificat la art.1, se încheie pe o 
perioadă de 3 ani, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază 
minime pentru chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul 
locativ de stat. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Centrul European pentru Integrarea Romilor vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

                Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
 




