
	   	  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 115 
privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 

Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova 

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

Având în vedere raportul nr.105871/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, 
aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.44, 45, 46, 47 şi  49/2012; ;  

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi art.36 alin.1 din Legea 
nr.18/1991, republicată, a fondului funciar, modificată şi completată;  

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, 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 modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, prin completare cu bunul „teren în suprafaţă de 
788 mp., din care suprafaţa 215 mp. aferent casei cumpărate în baza Legii 
nr.112/1995 şi suprafaţa de 573 mp. teren curte, situat în municipiul Craiova, 
str.Câmpia Islaz, nr.33”. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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