
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

            

HOTĂRÂREA NR. 179 
privind închirierea prin încredințare directă, către  Școala Postliceală Edunet 

Craiova, a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale „Obedeanu” din 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.04.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.63245/2018 al Direcţiei Patrimoniu și 
nr.64288/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune închirierea prin încredințare directă, către  
Școala Postliceală Edunet Craiova, a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale 
„Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40 şi rapoartele nr.181/2018 al 
Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.183/2018 
al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.187/2018 
al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, 
nr.189/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi 
nr.192/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului; 
 În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind  
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, 
art.858-865 şi art.868 Cod Civil, art.108 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
modificată şi completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 
privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123, 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. (1) Se aprobă închirierea, prin încredințare directă, către Școala Postliceală 

Edunet Craiova, pe o perioadă de patru ani, pentru desfășurarea activității 
de învățământ, a spațiului Corp 2 B, în suprafață de 719,60 mp., situat în 
incinta Școlii Gimnaziale „Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.40, structură a Școlii Gimnaziale „Decebal”, identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Până la începerea anului școlar 2018-2019, Școala Postliceală Edunet 
Craiova va comunica Direcției Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, acreditarea ARACIP-
Ministerul Educaţiei Naţionale. 



 
Art.2. Chiria se va stabili conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.214/2017 prin care s-au aprobat tarifele de bază minime pentru 
chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat. 

Art.3. Se împuterniceşte Directorul Școlii Gimnaziale „Decebal” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin încredințare directă și să semneze 
contractul de închiriere a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Școala Gimnazială 
„Decebal” și Școala Postliceală Edunet Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
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