
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                    
                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 370 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010. 

Având în vedere raportul nr.124191/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.175, 176, 177, 178 şi 180/2010;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia;  

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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 2853 mp, situat în str. Brestei, nr.31, cu 
număr cadastral 201427, înscris în cartea funciară 20427 Craiova, cu valoarea de 
inventar de 0,01 lei şi nr. de inventar 42000651, identificat conform anexei care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului, identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                          intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
      Constantin RĂDUCĂNOIU        Nicoleta MIULESCU 

 




