
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

                                                                                                          

HOTĂRÂREA NR. 307 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2011. 

Având în vedere raportul nr.107879/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu  prin care se propune darea în administrare către 
Grădiniţa cu program prelungit nr.53, a terenului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59 şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 115, 116, 118, 119 şi 120/2011; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată, Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi Legii educaţiei naţionale nr.1/2011; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, 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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59, în suprafaţă de 36448 mp (33823 mp din 
măsurători), cu nr. cadastral 24560, înscris în cartea funciară nr.67999, în două 
loturi de proprietate, identificate conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, după cum urmează: 
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 2400 mp; 
b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 31423 mp. 

Art.2.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grupului Şcolar Industrial        
Energetic asupra lotului 1 de teren, în suprafaţă de 2400 mp., identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.   Se aprobă darea în administrare, către Grădiniţa cu program prelungit nr.53, a 
lotului de teren, în suprafaţă de 2400 mp, situat în str. Amaradia, nr.59, în vederea 
construirii unei grădiniţe.   

Art.4.   Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului notarea dreptului de 
administrare, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Grădiniţa cu program 
prelungit nr.53. 



   

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

                Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 174/2001 
referitoare la darea în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a 
clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

               Art.7. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Juridică, Direcţia Economico – Financiară, Grădiniţa cu 
program prelungit nr.53 şi Grupul Şcolar Industrial Energetic vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 SECRETAR, 
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