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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
                                                                                   

HOTĂRÂREA NR. 118 
privind concesionarea prin negociere directă, către Asociaţia de Proprietari 

bl.153 Craioviţa Nouă,  a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în Craioviţa Nouă, str. Constantin Iotzu 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012; 
          Având în vedere raportul nr.36966/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi 
Investiţii prin care se propune concesionarea prin negociere directă, către Asociaţia de 
Proprietari bl.153 Craioviţa Nouă,  a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în Craioviţa Nouă, str. Constantin Iotzu şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56 
şi 59/2012; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Legii nr.7/1996, republicată, privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123, alin.1 
şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către  Asociaţia de Proprietari 

bl.153 Craioviţa Nouă, pe o perioadă de 20 ani, a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 11,29 mp., situat în 
Craioviţa Nouă, str. Constantin Iotzu, în vederea construirii sediului Asociaţiei 
de locatari, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul minim de la care se porneşte negocierea, se stabileşte potrivit prevederilor 
art.27 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2012. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere, să încheie şi să semneze contractul de concesiune, precum şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia 
Economico – Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Asociaţia de Proprietari bl.153 Craioviţa Nouă vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU 
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Anexă la Hotărârea nr.118/2012 
 
 
 
 
 

Concesionare teren din domeniul privat 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumirea bunurilor Elemente de 
identificare 

Valoare Inventar 
(lei) 

1. Teren amplasare sediu Asociaţie 
locatari Bloc 153 cu suprafaţă de 
11, 29 mp, situat în Cartier 
Craioviţa Nouă, str. Constantin 
Iotzu 

N – Alee acces 
S – Domeniul public 
E – P.T. 11 
V – Bloc 153 G 

0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Virgil BOBOC 
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