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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT  
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2014 

referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin 
lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, 

Bloc locuinţe F 5a 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
11.12.2014. 
         Având în vedere raportul nr.180518/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se  propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2014 
referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin 
lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc 
locuinţe F 5a; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară şi ale 
Codului Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
art.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 modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.493/2014, după cum urmează: 
             “Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Craiova nr.147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare 
la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Craiova”. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar 
.S.C.NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL Patrimoniu 
Nr.  180518/10.12.2014                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                             Lia Olguţa  Vasilescu 
 
 

RAPORT 
            
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 493/2014  , se aprobă concesionarea , prin 
negociere directă , pe o perioadă de 10 ani , către SC  CRASER SA , prin lichidator judiciar SC NICK 
SPRL a terenului în suprafaţă de 307mp , situat în municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 70 , bloc locuinţe 
F 5a . 
       Menţionăm că terenul aferent , Blocului  de locuinţe F 5a  situat în str. Amaradia , nr. 70 aparţine 
proprietăţii publice a municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.819/19.12.2013 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova însuşit prin H.C.L. nr.147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare 
la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Municipiului Craiova ,unde bunul figurează în Anexa nr.1 la poziţia 23 cu denumirea ,,teren str. 
Amaradia  nr.70 în suprafaţă de 397 mp din care aferent construcţie bloc locuinţe F5a -307 mp şi valoare 
de 190.560,66 lei” 
          Prin urmare este necesară modificarea art. 5 din HCL nr. 493/2014  din „ pe data prezentei hotărâri , 
se modifică în mod corespunzător Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova , 
modificată şi completată „ cu  „ Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la însuşirea  
inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.141/2008 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova ”  
        Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii nr.7/1996,republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară şi Codul Civil, în temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a , art.45 alin 
3, şi art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată , privind administraţia publică locală, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
       Modificarea art. 5 din  Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 493/25.09.2014 după 
cum urmează : 
 „ Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce 
alcătuiesc  domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova ” 

    
 
   Director executiv,                                                                                     Întocmit, 
            Cons. Jur. Ionuţ Gâlea                                                                           Cosmin Popescu 
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