MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.323
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.07.2018.
Având în vedere rapoartele nr.111258/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.112520/2018
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului
Craiova și rapoartele nr.321/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii
Internaţionale, nr.323/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret
şi Sport, nr.325/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea
Monumentelor, nr.329/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi
Cetăţeneşti şi nr.331/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea
domeniului;
În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi Titlului IIProprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil;
În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, 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. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Craiova, după cum urmează:
a. se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
b. se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
c. se scot din inventar bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
d. trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova, a
bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007 și nr.282/2008.
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Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a
Hotărârii Guvernului nr.141/2008.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorel VOICU
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU
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