
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de Apă Oltenia 

S.A.,  a unor terenuri ce aparţin municipiului Craiova 
 

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

Având în vedere raportul nr.118531/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C.Compania de Apă Oltenia 
S.A., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
Tarlaua 17, Parcela 151, respectiv a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Popoveni, nr.3E şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57, 58, 60, 61 şi 62/2012;  

Având în vedere prevederile Titlurilor  II şi VI art.555 – 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 durată de 3 ani, către S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., a terenului în suprafaţă de  5400 mp din acte, 
respectiv 4431,25 mp. din măsurători, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în Tarlaua 17, Parcela 151 şi a  terenului în 
suprafaţă de 2686 mp., care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Popoveni, nr.3E , cu nr.cadastral 209779, înscris în Cartea Funciară 
209779,  identificate conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea organizării de şantier pentru lucrările din 
contractul „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în municipiul Craiova”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire al amplasamentelor identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.Compania de Apă 
Oltenia S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

 Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta MIULESCU 
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