
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
 

 HOTĂRÂREA NR. 284 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150A, respectiv nr.150B 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
26.06.2014; 
         Având în vedere raportul nr.88164/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune aprobarea însuşirea raportelor de evaluare a imobilelor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150A, respectiv nr.150B şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.134, 135, 138, 139 şi 140/2014;  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/2010 
referitoare vânzarea  prin negociere directă a bunurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova către proprietarii terenurilor pe care sunt amplasate acestea, 
situate în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.150 A (fost 152) şi str. Caracal, nr. 150 B 
(fost 152A); 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b,  art.45 alin.1, art.123, 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 însuşirea raportului de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150A, prin care se stabileşte preţul de pornire al negocierii vânzării 
imobilelor, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.150B, prin care se stabileşte preţul de pornire al negocierii vânzării 
imobilelor, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
 Nicoleta Laura POPESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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