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HOTĂRÂREA NR. 295 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-
Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, 

str.Împăratul Traian, nr.39 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 

  Având în vedere raportul nr.124946/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul 
Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.256, 258, 259, 260 şi 261/2015;  

În conformitate cu prevederile  art.874 din Cod Civil, art.112 alin.6 al Legii 
învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c  art.45 alin.3, art.124, 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către 
Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul 
Traian, nr.39, compus din: 
- clădirea C3, cu regim de înălţime P+1, în suprafaţă construită de 566 mp.,  
- teren în suprafaţă de 2077 mp., ce face parte din suprafaţa de 7936 mp., 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă a imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Mihai  Viteazul, nr.20, transmis către Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 

Art.3. Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se va 
efectua prin proces verbal de predare-primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze procesele verbale 
de predare-primire. 

Art.5. La data încheierii proceselor verbale de predare-primire prevăzute la art. 3, îşi 
încetează efectele protocolul de predare-primire nr.28652/28.09.2001, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier, 
având ca obiect darea în administrare a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Împăratul Traian, nr.65(actual 39). 

 
 



 
Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local nr.314/2010 şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.248/2002, nr.568/2007 şi nr.271/2012. 

Art.7. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova va efectua, prin 
intermediul  Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, toate demersurile necesare 
obţinerii Avizului Conform privind schimbarea destinaţiei bunurilor prevăzute 
la art.1. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Gheorghe PÎRVU 

  PT.SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 
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