
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     

 
  

 
HOTĂRÂREA NR. 80 

     
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2010; 

Având în vedere raportul nr.24400/2010 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea unui schimb de imobile între municipiul Craiova şi S.C. Construcţii 
Montaj 1 S.A. şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 14, 15, 17, 18, 19/2010;      

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.7/1996, 
republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Legii învăţământului nr.84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 public, în domeniul privat al municipiului  
Craiova, a bunurilor „atelier şcoală tâmplărie”, aflate în administrarea 
Colegiului Tehnic „Ion Mincu”, identificate in anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect bunurile identificate la art.1din prezenta 
hotărâre, şi terenul aflat în proprietatea S.C. Construcţii Montaj 1 S.A., 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  cu 
condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

            Art.3.  Valoarea bunurilor care fac obiectul schimbului va fi stabilită prin raport de   
evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

              Art.4. Cheltuielile ocazionate de realizarea schimbului, realizarea branşamentului 
electric al imobilului, precum şi realizarea împrejmuirii terenului care face 
obiectul schimbului, vor fi suportate de către S.C. Construcţii Montaj 1 S.A. 

              Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 



              Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la 
darea în administrarea unităţilor de învăţământ a bunurilor în care îşi desfăşoară 
activitatea. 

               Art.7.  Direcţia 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 Economico – Financiară, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Patrimoniu, S.C. Construcţii Montaj 1 S.A. şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

  Mărinic ă DINCĂ           Nicoleta MIULESCU 
 





 
                                                                     Anexa nr.1 la Hotărârea nr.80/2010 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Elemente de identificare U
M 

cantit
ate 

valoa
re 

Identificare 
construcţie 
pe plan 
cadastral 

1 Atelier şcoală 
tâmplărie 

Adresa: str. Mirceşti nr. 9 
Suprafaţa construită: 455 mp 
Regim de înălţime: P 
Anul construirii: 1951 
Sistem constructiv: zidărie + ţiglă 

buc 1 0,01 C7 

2 Atelier şcoală 
tâmplărie 

Adresa: str. Mirceşti nr. 9 
Suprafaţa construită: 434 mp 
Regim de înălţime: P 
Anul construirii: 1951 
Sistem constructiv: zidărie + ţiglă 

buc 1 0,01 C6 

3 Atelier şcoală 
tâmplărie 

Adresa: str. Mirceşti nr. 9 
Suprafaţa construită: 268 mp 
Regim de înălţime: P 
Anul construirii: 1965 
Sistem constructiv: zidărie + ţiglă 

buc 1 0,01 C8 

 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mărinic ă DINCĂ 


