
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

                                        PROIECT    
                                    

HOTĂRÂRE NR. ____ 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii 

 
Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 29.10.2015;  
     Având în vedere raportul nr. 147668/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii;  
       În conformitate cu prevederile Legii 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, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
      În temeiul art. 36, alin. 9,  art.45, alin. 3 şi art. 61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală. 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

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

Craiova nr.28/2012 în sensul înlocuirii dlui. Manda Marian Sorin, cu 
dl./dna. consilier __________________. 

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

 
 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



   

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
BIROUL RELAŢII CU CONSILIUL LOCAL, EVIDENŢĂ DOCUMENTE ŞI ARHIVĂ 
Nr. 147668 / 05.10.2015 
 
              Se aprobă,  
               PRIMAR, 
         Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
         RAPORT DE SPECIALITATE 
        privind modificarea HCL nr. 28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor   
                 Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia 
     pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 550/2002 – privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a 
celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ, 
în care există spaţii care cad sub incidenţa prezentei legi, se constituie o Comisie pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii. 
 Prin HCL nr. 28/05.07.2012 s-a aprobat desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii după cum urmează: 
 Membri titulari:    - Socoteanu Răzvan Florentin 
           - Popescu Nicoleta Laura 
                               - Manda Marian Sorin 
 Membru supleant: - Voicu Dorel 
 Prin HCL nr. 235/2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a luat act de 
cererea de demisie a domnului Manda Marian Sorin din calitatea de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi, pe cale de consecinţă, s-a constatat 
încetarea de drept a mandatului acestuia. 
 Faţă de cele arătate, în conformitate cu prevederile art. 6, alin (1) lit. a) din Legea 
nr. 550/2002 şi prevederile art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 3 şi art. 61 alin. 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 - aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 28/05.07.2012 prin înlocuirea domnului 
Manda Marian Sorin cu domnul consilier local ___________________. 
 
 
         Pt. SECRETAR,              ŞEF BIROU, 
    Ovidiu MISCHIANU                    Gheorghiţă GÎRD 
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