
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                        
 

HOTĂRÂREA NR. 282 
privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova a unui bun 

aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, 
nr.21, în vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

     Având în vedere rapoartele nr.98417/2018, nr.102695/2018 ale Direcţiei 
Patrimoniu și nr.98889/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare, către Liceul 
,,Voltaire” Craiova a unui bun aparținând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Electroputere, nr.21, în vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de 
învățământ şi rapoartele nr.277/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi 
Relaţii Internaţionale, nr.284/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport, nr.286/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor, nr.290/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti şi nr.292/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului; 

În conformitate cu prevederile art.20, art.96 și art.112 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, modificată și completată și art. 858-870 din Codul Civil; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 încetarea dreptului de administrare al Colegiului ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova asupra bunului „pavilion-școală”, aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova și terenului aferent în suprafață de 4.052mp., ce face parte 
din suprafața de teren de 61.403mp., situat în str. Electroputere, nr.21, având 
număr cadastral 16741 și număr de Carte Funciară 34268 Craiova și identificat în 
planul de amplasament și delimitare al imobilului, conform  anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Preluarea bunului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, 
identificat potrivit alin.1, din administrarea Colegiului ,,Ștefan Odobleja” Craiova 
nu va afecta proiectele/activităţile finanţate prin fonduri europene, implementate de 
către colegiu, în celelalte corpuri de clădire aflate în administrarea sa. 



 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova, a bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea utilizării acestuia ca sediu al 
unității de învățământ. 

 
 
Art.3.  Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe  

bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.341/2011 și nr.147/1999. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova și  Liceul ,,Voltaire” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 

Dorel VOICU 
 

    Nicoleta MIULESCU 

 




