
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

PROIECT 
                                                                              

HOTĂRÂRE NR. ________ 
privind  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 21.07.2016;  
     Având în vedere raportul nr.115587/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială, prin care se propune 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 şi Hotărârii Guvernului nr.1341/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002, completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.246/2003. 
      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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii după cum urmează : 

Membri titulari: 
  1.___________________ 
  2. __________________ 
  3.___________________ 
Membru supleant: 
  1.__________________ 

  Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2005.   

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU 
 

Ovidiu MISCHIANU 



   

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 
Nr. 115587/05.07.2016     
 
                                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                    Lia Olguţa VASILESCU   
 

 
 
                                                                                                   AVIZAT, 
                                                                                             Pt. SECRETAR , 
                                                                                            Ovidiu Mischianu  
                                                                             
 

 
RAPORT 

 
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al  Municipiului Craiova în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în 
administrarea  Consiliului Local Craiova 

 
 

 Prin Dispoziţia nr.10532/2015 emisă de Primarul Municipiului Craiova, a fost 
constituită comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vanzarea 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 aflate în patrimoniul regiilor 

autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Reprezentanţii 
Consiliului Local al municipiului Craiova în această comisie au fost desemnaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 242/2005, modificată şi 
completată. 
 Având în vedere încetarea mandatelor consilierilor locali astfel desemnaţi,  după 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 5 iunie 2016, propunem: 
 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia 
pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii după cum urmează : 
Membri titulari: 
  1.___________________ 
   

  2. __________________ 
 
  3.___________________ 

 
  Membru supleant: 
 
  1.__________________ 
 

 
- la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri,  modificarea în mod   corespunzător a 

HCL nr.  242/2005 privind desemnnarea membrilor titulari ai Comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii.  



   

 Temei legal:  Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 
Legea 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a 
celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor 

locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare şi  H.G. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale 
proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea 
consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor 

autonome de interes local completată prin H.G. 246/2003.  
 
 

 
 
 

Întocmit, 
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