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HOTĂRÂREA  NR. 65 
privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

asupra unui bun care aparţine domeniului public al municipilui Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2012; 

Având în vedere raportul nr.89575/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A. asupra bunului „Teren Aducţiune Breasta”, care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012;   

În conformitate cu prevederile din art.10 alin.2 Legea nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, modificată şi completată, art.91 alin.3 din Legea nr.18/1991, 
republicată, a fondului funciar, modificată şi completată, Legii nr.71/2011 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Legii nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Legii 
nr.7/1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, aprobată de Legea nr.227/2002; 

 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 încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. asupra bunului „Teren Aducţiune Breasta”, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă dezmembrarea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în două 
loturi, după cum urmează: 
a) lotul 1 – 27.500 mp., 

             b) lotul 2 – 22.500mp., identificate conform anexei  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



 

 
 
Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, 

a lotului nr.2 în suprafaţă de 22.500 mp. , având valoarea de inventar de 4500 lei, în 
vederea edificării unui „Adăpost canin”. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi a  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, în 
vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege.	  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
Hotărârea    Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova şi  Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.457/2005 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă  Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

                Art.6. Direcţia Patrimoniu şi Investiţii va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor 
legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea 
corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Economico-Financiară şi 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 

	  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 

           Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
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