
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                   

   
     

HOTĂRÂREA  NR. 25 
privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 266/2011 

referitoare la aprobarea schimbului, având ca obiect terenul proprietate privat ă 
situat în str. Caracal, nr.35 B şi terenul aparţinând domeniului privat al municipiului 

Craiova, situat în str. Pieţii, nr.2  

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

26.01.2012; 
Având în vedere raportul nr.7209/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.266/2011 referitoare la aprobarea schimbului, având ca obiect 
terenul proprietate privată situat în str. Caracal, nr.35 B şi terenul aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în str. Pieţii, nr.2 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012;   

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată, Codul Civil, Titlul VII „Cartea Funciară” 
coroborat cu Legea nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
modificată şi completată ; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea art.3, art.4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.266/2011 care vor avea următorul conţinut: 
Art.3.  “Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a terenului în suprafaţă de 354 mp (lotul 1), situat în str. Pieţii, nr.2 şi 
construcţiile edificate pe acest teren: platforma beton cu suprafaţa de 266,46 mp şi 
cu valoarea de inventar de 18.800 lei şi grup social cu suprafaţa de 48,85 mp şi cu 
valoarea de inventar de 17.700 lei”. 

            Art.4. “Se aprobă schimbul având ca obiect terenul intravilan, proprietate privată a 
numiţilor Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina, în suprafaţă de 
453 mp, cu nr. cadastral 203328, înscris în cartea funciară nr.202513, situat în str. 
Caracal, nr.35 B,  identificat conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi imobilul compus din teren în suprafaţă de 354 mp.(lotul 1), 
nr.cadastral 23066, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova şi 
construcţiile platformă beton, cu suprafaţa de 266,46 mp. şi valoarea de inventar de 
18.800 lei şi grup social, cu suprafaţa de 48,85 mp. şi valoarea de inventar de 
17.700 lei, situate în str. Pieţii, nr.2.” 



 

Art.5. “Evaluarea terenului şi a imobilului teren şi construcţii care fac obiectul 
schimbului prevăzut la art.3, se face prin raport de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova”.  

Art.2. Prevederile art.1, 2, 6, 7, 8, 9 şi 10 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.266/2011 se menţin nemodificate. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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