
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                       
                                             HOTĂRÂREA NR. 612 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate 

în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A 

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

27.11.2014; 
      Având în vedere raportul nr.170183/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în 
municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.319, 320, 321, 323 şi 324/2014;    

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, Titlului I, art.554 şi Titlului VI- Cartea Funciară, art.858-870, 
art.1763 din Codul Civil; 

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.121 alin.1 
şi alin.4, art.61 alin.2 şi art.115, alin., 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.441/2014 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 

100,05 mp., proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, 
fără număr şi terenul intravilan, în suprafaţă de 60 mp., din str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A, proprietatea privată a numiţilor Neagu Constantin şi Neagu 
Doina, având nr. cadastral 219332, înscris în cartea funciară nr.219332, situat 
între punctele cadastrale 27, 28, 29, 30 din Planul de amplasament şi delimitare, 
identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/2013.  

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

  
                                              

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 



         Marian VASILE Nicoleta MIULESCU 
 





ANEXA NR.2


