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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                          

HOTĂRÂREA NR. 121 
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova a 

terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
20.09.2012. 
         Având în vedere raportul nr.118007/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57, 58, 60, 61 şi 62/2012; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 şi art.61 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova 
a terenului în suprafaţă de 738 mp. din acte şi 698 mp din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare, Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.217/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Spania, nr.35 A, 
în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală şi pe cale 
de consecinţă contractul de concesiune nr.355/01.06.2012 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Cardiomed S.R.L.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
Cardiomed S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
 Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta MIULESCU 
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