
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                       

    HOTĂRÂREA NR. 101 
privind  înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ 
din spaţiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, bl.G28, 

sc.1, ap.2, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2012; 

Având în vedere raportul nr.105632/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ din 
spaţiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, bl.G28, sc.1, ap.2, 
către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44, 45, 46, 47 şi  49/2012;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată, Titlului XI Cap.III art.2343-2428 din Legea nr.71/2011 
pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil şi Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată şi completată; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.b, art.45, alin.3 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ 
din spaţiul medical în suprafaţă de 43,10 mp., cu număr cadastral 207225-C1-U2, 
înscris în Cartea Funciară 207225 C1-U2, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Iorga, nr.45, bl.G28, sc.1, ap.2(circa medicală 11-14-20), către CMI Vărăticeanu 
Elena-Mihaela, cu preluarea ipotecii, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 
contractul de vânzare-cumpărare garantat cu ipotecă nr.421/2011. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 
pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară care decurg din 
transferul dreptului de proprietate. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dr.Rechiţeanu Florentina şi 
dr.Vărăticeanu Elena-Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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