
   

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 31.03.2016;  
           Având în vedere raportul nr. 46266/2016 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 art.6, alin.1, lit.a din Legea 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. 1, art. 61 alin.2 şi art.115 alin.2, lit.b 
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 dnei. consilier Popescu Nicoleta 
Laura, cu dl./dna. consilier _______________. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Comisia pentru vânzarea 
spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi dna. Popescu Nicoleta Laura 
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. 46266/14.03.2016 
               Se aprobă,  
                 PRIMAR, 
             Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
 
                                                                                   AVIZAT, 
 
    VICEPRIMAR     Pt. SECRETAR,  
                                  
            Dan Daşoveanu                       Ovidiu Mischianu  
 

 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE  
 privind modificarea  HCLnr. 28/2012 referitoare la desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru 
vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local 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, 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 
consiliior locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare.        
 Astfel , în componenţa acestei comisii a fost desemnată şi d-na consilier 
municipal. Popescu Nicoleta Laura . 
 Întrucât prin cererea nr. 35149/25.02.2016 d-na Popescu Nicoleta Laura a 
solicitat încetarea calităţii de membru în comisia de vânzare  a spaţiilor comerciale şi de 
prestări servicii, se impune înlocuirea cu un alt reprezentant al autorităţii locale  din 
municipiul Craiova. 
         Faţă de cele arătate  mai sus , 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, coroborate cu prevederile art.36 alin 9,  din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică local, republicată, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova modificărea  art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local . 28/2012 în sensul înlocuirii d-nei Popescu Nicoleta Laura -consilier 
local din Comisia pentru vânzarea  spaţiilor comerciale şi de prestări servicii cu  d-nul/d-
nei  consilier local ______________ 
                   
                                                                                       ŞEF BIROU,                 
                                                                                           Gheorghiţă GÎRD 
       
             
 
                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                              insp. Daniela Radu 
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