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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
                                                                                  

HOTĂRÂREA NR. 331 
privind concesionarea prin negociere directă, către Pop Dorin şi Pop Emilia a 

unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat la estul 
imobilului din str.G-ral Ion Cern ătescu, nr.18A 

 
          
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2011. 
          Având în vedere raportul nr.114253/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu  prin care se propune concesionarea prin negociere 
directă, către Pop Dorin şi Pop Emilia a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat la estul imobilului din str.G-ral Ion Cernătescu, nr.18A şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 
131, 132, 133 şi 134/2011; 
 În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.50/1991privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică şi Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 
  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  concesionarea prin negociere directă, către  Pop Dorin şi Pop Emilia, pe 

o perioadă de 49 de ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 33,36 mp., situat la estul imobilului din str.G-ral Ion 
Cernătescu, nr.18A, cu destinaţia de alee de acces, identificat conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte prin 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3 . Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să încheie şi să semneze contractul de concesiune, 
precum şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Juridică, Pop Dorin şi Pop 
Emilia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
 Constantin RĂDUCĂNOIU 

 
         Nicoleta MIULESCU 



A                                                                                                                                  

 




