MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.266
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.06.2011;
Având în vedere raportul nr.91640/2011 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea schimbului, având ca obiect
terenul proprietate privată a numiţilor Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela
Valentina, situat în str.Caracal, nr.35 B şi terenul aparţinând domeniului privat al
municipiului Craiova, situat în str. Pieţii, nr.2 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96, 97, 98 şi 99/2011;
În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii
nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
În temeiul art. 36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin. 3
şi art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preluarea, din administrarea S.C. Pieţei şi Târguri Craiova S.R.L., în
proprietatea publică a municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă de 794 mp,
cu nr. cadastral 23066, înscris în cartea funciară nr.61838, identificat conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în
două loturi de proprietate, după cum urmează:
a) lotul 1 de teren, în suprafaţă de 354 mp;
b) lotul 2 de teren, în suprafaţă de 440 mp.
Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului
Craiova, a terenului în suprafaţă de 354 mp (lotul 1), situat în str. Pieţii, nr.2,
identificat conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă schimbul având ca obiect terenul intravilan, proprietate privată a
numiţilor Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina, în suprafaţă de
453 mp, cu nr. cadastral 203328, înscris în cartea funciară nr.202513, situat în
str.Caracal, nr.35 B, identificat conform anexei nr.3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre şi terenul în suprafaţă de 354 mp.(lotul 1), aparţinând
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Pieţii, nr.2, nr.cadastral
23066.

Art.5. Evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului prevăzut la art.3, se face prin
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului
Craiova.
Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea
procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de
către Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina.
Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze
contractul de schimb şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului
public, în vederea autentificării şi a îndeplinirii procedurilor de publicitate
imobiliară prevăzute de lege.
Art.8. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova
şi nr.82/2006 referitoare la darea în administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova
S.R.L., a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.
Art.9. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj,
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.
Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi
Patrimoniu, Direcţia Juridică, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., Predescu
Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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Bianca Maria Carmen PREDESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

