
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
 
 

            HOTĂRÂREA NR.504 
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2006 

referitoare la completarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii 
proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare  

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

25.09.2014;  
   Având în vedere raportul nr.131495/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2006 
referitoare la completarea listei  spaţiilor comerciale sau  de prestări servicii proprietate 
privată a statului, aprobate pentru vânzare şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 205, 206, 207, 208 şi 209/2014; 

  În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 şi Legii 
nr.7/1996, republicată, privind cadastru şi publicitatea imobiliară, modificată şi completată; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.397/2006 şi va avea următorul conţinut: 
 „Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate 
pentru vânzare, prin completare cu spaţiile comerciale prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre şi cu terenul (cotă indiviză) în suprafaţă de 
50,75 mp aferent spaţiului comercial, situat în municipiul  Craiova, str. Theodor 
Aman, nr.6, deţinut de Efrim Dorel”. 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi 
de prestări servicii şi Efrim Dorel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

             
   Răzvan Florentin SOCOTEANU 

  SECRETAR, 
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