
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

HOTĂRÂREA NR. 202 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2010; 

Având în vedere raportul nr.70196/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune dezmembrarea terenului situat în Piaţa Brazda lui Novac, cu nr.cadastral 
provizoriu 18957şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.75, 76, 77, 79, 80/2010; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2008 referitoare 
la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova şi vânzarea 
terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Craiova, Piaţa Brazda lui Novac; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. c 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. Brazda lui Novac, nr.66A, în suprafaţă de 2047 mp din 
măsurători şi 2183,5 mp din acte, cu nr. cadastral provizoriu 18957, înscris în 
cartea funciară nr.43086 a localităţii Craiova, în două loturi, identificate conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 2026,92 mp, aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova; 
b) lotul 2 de teren în suprafaţă de 20,08 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Craiova. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 

în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR, 
              Dorel Cosmin MARINESCU Nicoleta MIULESCU 
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