
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       
 

             HOTĂRÂREA NR. 401 
privind închirierea, prin încredinţare directă, către Şcoala Postliceală F.E.G. 

Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” 
Craiova 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 

     Având în vedere expunerea de motive nr.145238/2018, rapoartele nr.145239/2018 
al Direcţiei Patrimoniu și nr.145762/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune închirierea, prin încredinţare 
directă, către Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova și rapoartele nr.425/2018 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.428/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.430/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.432/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.435/2018 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 din 
Codul Civil şi 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.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. Se aprobă închirierea, prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, către 
Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, respectiv nr.203, 204, 205, 
206, în suprafaţă de 216 mp, situate în corpul A, din incinta Şcolii Gimnaziale 
„Nicolae Romanescu”, str. Caracal, nr.81, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ. 

 Art.2.Chiria se va stabili conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază 
minime pentru chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul 
locativ de stat. 

 Art.3. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere, prin încredinţare directă, a spaţiilor identificate 
la art.1 şi să semneze contractul de închiriere. 



 

  
 
 
Art.4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018/2019, Şcoala Postliceală 

F.EG. Craiova are obligaţia de a prezenta acreditarea obţinută de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Romanescu” Craiova şi Şcoala Postliceală F.EG. Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
               
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 

SECRETAR,   
 Nicoleta MIULESCU 
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