
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                             
                                                HOTĂRÂREA NR. 20 
privind atribuirea în folosin ţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia, a două terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Aleea Teatrului, nr.1, în vederea amenajării unor locuri de 

parcare 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012; 
          Având în vedere raportul nr.7829/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune atribuirea în folosinţă 
gratuită, pe o perioadă de 5 ani,  dar nu mai mult de perioada funcţionării Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a două terenuri ce aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în Aleea Teatrului, nr.1, în vederea amenajării 
unor locuri de parcare şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.315/2004, privind dezvoltarea 
regională în Romania, modificată şi completată, Codul Civil, Titlul VII „Cartea 
Funciară” coroborat cu Legea nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară ; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.   Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, dar nu mai mult 

de perioada funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, a două terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 60 mp şi, respectiv, 77 mp, situate în Aleea Teatrului, nr.1, 
identificate în anexa care face parte din prezenta hotărâre, în vederea amenajării 
unor locuri de parcare. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită, precum şi sa îndeplinească formele 
de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico - Financiară şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

               Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 



 
 
 
 

 
 




