
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                                  
 

              HOTĂRÂREA NR. 496 
privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de 
lucrări CL1 „EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a 
unor teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.09.2014; 
   Având în vedere raportul nr.131918/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu 

prin care se propune punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de lucrări CL1 
„EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ 
ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 205, 206, 207, 208 şi 209/2014;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1.Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de 
lucrări CL1 „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” 
a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, necesare 
pentru amplasarea staţiilor de pompare a apelor uzate, identificate conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Realizarea contractului de lucrări CL1 „EXTINDEREA ŞI 
REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”, se va face pe terenurile care 
se află în domeniul public al localităţii Craiova, identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
   Răzvan Florentin SOCOTEANU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 



 

 



                     anexa nr. 1
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                                        anexa nr. 2 
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