
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

                                                                             
                                                 HOTĂRÂREA NR._____ 

privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în 

domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în 

municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122 
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
25.07.2013; 

      Având în vedere raportul nr.111561 /2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, 
Bd. Ştirbei Vodă, nr.122;   

      În conformitate cu prevederile art.9 alin.1, art.12, alin.1 şi 2 din Legea 
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată şi art.868 din 
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, modificată şi completată; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, 
situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122, cu număr de inventar MF 
101655, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            (2) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală 
a imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri. 



  Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de 
Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

  Art.3.Începând cu data predării-preluării bunului, municipiul Craiova se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în curs de 
judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

  Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi se revocă 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.398/2013.  

  Art.5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                 Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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