
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

          
                                                          
                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 27 
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 
comisia de contestaţie 

 
 

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
05.07.2012;  
           Având în vedere raportul nr. 84528/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi în comisia de contestaţie şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.11, 12, 13, 14 şi 15/2012; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile 
publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001 şi 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.3, art.45 alin. 1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în comisia pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum 
şi în comisia de contestaţie, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2008. 

  Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
   Gheorghe ALBĂSTROIU Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 27/2012 
 
 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor  
cu destinaţia de cabinete medicale 

 
Membri: 
 

 1.CALANGIU CRISTINA MARIANA - consilier municipal 
 
           2. COTESCU NICUŞOR - consilier municipal 
 
 
Supleanţi:  
 

1. ALBĂSTROIU GHEORGHE   - consilier municipal 
 
2. PANĂ IONEL   - consilier municipal 

 
 
 
                                  Comisia de contestaţie 
 
Membri: 
 

1.POPESCU NICOLETA LAURA    -  consilier municipal 
 

2. PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN- consilier municipal 
 
 
Supleanţi:  
 

3. PÎRVU GHEORGHE - consilier municipal 
 
4. CILIBIU MIHAI - consilier municipal 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Gheorghe ALBĂSTROIU 


