
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                       
  

               HOTĂRÂREA NR.130 
privind  încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.324/2017 cu privire la scoaterea la licitație a bunurilor identificate la pozițiile 19-
34 și 39-42 din anexa nr.1 la această hotărâre 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
         Având în vedere raportul nr.45078/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2017 
privind scoaterea la licitație a bunurilor identificate la pozițiile 19-34 și 39-42 din anexa 
nr.1 la această hotărâre şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova;  

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-866, art.1167-1179 
din Codul Civil; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, având denumirea de S.C Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  
          În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1 şi 2, 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
324/2017, privind scoaterea la licitaţie a bunurilor identificate la poziţiile 19-34, 39-
42 din anexa nr.1 la această hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2017, privind Studiile de 
oportunitate, Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
sarcini prevăzute  în anexele nr. 20-35, 40-43, 64-79, 84-87, la această hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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