
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 232 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010; 

Având în vedere raportul nr.85574/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune dezmembrarea terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 53, Parcela 575 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
96, 98, 99, 100/2010; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară şi Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.a, 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 Tarlaua 53, Parcela 575, în suprafaţă de 49,38 ha, înscris în 
cartea funciară nr.22562, cu nr. cadastral provizoriu 13025, în două loturi, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după 
cum urmează: 
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 5 ha; 
b) lotul 2 de teren în suprafaţă de 44,38 ha. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr.1, 
identificat la art.1, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii “Staţie de 
sortare şi de compostare”. 

Art.3.  Predarea – primirea lotului 1 se va face  pe bază de protocol. 
Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 

în faţa notarului public, în vederea încheierii şi semnării actului de dezmembrare 
şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5.   Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                          intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Judeţean al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la aprobarea 
inventarului domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.7.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi Consiliul Judeţean Dolj  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
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