
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

HOTĂRÂREA NR. 341 

privind darea în administrare, către Colegiul “Ştefan Odobleja” şi Liceul Teoretic 
“Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2011. 

Având în vedere raportul nr.123338/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu  prin care se propune darea în administrare către 
Colegiul “Ştefan Odobleja” şi Liceul Teoretic “Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 132, 133 şi 134/2011; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată şi Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.   Se aprobă darea în administrare, către Colegiul “Ştefan Odobleja”, a următoarelor 
bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) terenul în suprafaţă de 61.403 mp. şi clădirile situate în str.Electroputere, 

nr.21; 
b) clădirea ateliere - şcoală, situată în str.Crişului, nr.9; 
c) clădirea ateliere - şcoală, situată în str.Henri Coandă, 48; 
d) clădirea  atelier  şcoală – tâmplărie şi clădirea atelier şcoală - construcţii, 

situate în str.Mirceşti, nr.9, 
identificate în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Liceul Teoretic „Henri Coandă” a bunurilor 
clădire corp şcoală şi cămin internat, care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în str.Henri Coandă, nr.48, identificate în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele de 
predare –primire a bunurilor prevăzute la art.1şi art.2 din prezenta hotărâre. 



   

                Art.4.  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 174/2001 
referitoare la darea în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a 
clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi îşi încetează 
efectele Protocolul de predare-primire nr.27240/2001, încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Industrial „Electroputere”, Protocolul de 
predare-primire nr.28630/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.2 şi  Protocolul de 
predare-primire nr.28650/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja”. 

               Art.5. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Colegiul “Ştefan Odobleja” şi Liceul 
Teoretic “Henri Coandă” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 

      Constantin RĂDUCĂNOIU 
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