
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
     

        
        HOTĂRÂREA NR.449 

privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, 

nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.08.2014; 
          Având în vedere raportul nr.119586/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178, 180, 181, 182 şi 
183/2014; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001 şi Ordinului Ministerului Finanţelor 
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
modificat şi completat; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, 
art.123, alin.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 revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.265/2014 cu privire la mandatarea directorului Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova de a îndeplini 
toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SECRETAR, 



 

        Marin Traian RADU       Nicoleta MIULESCU 
 


