
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                      
 
     

            HOTĂRÂREA NR.349 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129  

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014; 

Având în vedere raportul nr.107708/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr. 129 şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014;    
          În conformitate cu prevederile art.138, alin.2 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi completată, art.112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, modificată şi art.858-866, art.874-875 din Titlul VI – Proprietatea Publică 
Cod Civil;   
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la 
atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.129; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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.295/2014 şi va avea următorul conţinut: 

            „Art.1. Se aprobă majorarea suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită, 
către Tribunalul Dolj, situat în imobilul din str. Brestei, nr.129, de la 477,1 mp., 
la 1417,2 mp., (reprezentând parter, etajul 1 şi 2 din imobil), conform anexelor 
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării 
activităţii  Tribunalului Dolj, cu condiţia obţinerii avizului conform al 
Ministrului Educatiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei.”  

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la atribuirea în 
folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.314/2010 
referitoare la darea în administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier Craiova, a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 



                 Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Tribunalul Dolj şi Grupul 
Şcolar Charles Laugier Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
   Teodor Nicuşor SAS 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 



IMOBIL STR. BRESTEI NR. 129 (97)                                                                                                                                   ANEXA NR.1

RELEVEU PARTER - Sup. 477,1mp



 IMOBIL STR. BRESTEI NR. 129 (97)                                                                                                                    ANEXA NR.3 

RELEVEU ETAJ II - Sup. 463mp



 IMOBIL STR. BRESTEI NR. 129 (97)                                                                                                                 ANEXA NR. 2 

 RELEVEU ETAJ I Sup. 477,1 mp
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