
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 119 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova,  a imobilului situat în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.22 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extrordinară din data de 
20.09.2012; 

Având în vedere raportul nr.118753/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova,  a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie 
Gerota, nr.22 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57, 58, 60, 61 şi 62/2012;    
           În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi 
completată, şi Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
Titlul VI, art.858 – 875 din Codul Civil;   

   În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către  
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă utilă de 740 mp, din imobilul situat 
str. Dimitrie Gerota, nr.22, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii  Secţiei nr.2 Poliţie 
Craiova, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.2. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
folosirea spaţiului prevăzut la art.1, potrivit destinaţiei sale. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2011 referitoare la darea în 
administrarea Poliţiei Locale Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str. Dimitrie Gerota, nr.22 şi pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj şi Poliţia Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
 Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta MIULESCU 
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