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HOTĂRÂREA NR. 327 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, 
aflat în administrarea Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajării 

unor săli de fitness şi gimnastică 

 

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

Având în vedere raportul nr.121426/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” 
Craiova, în vederea amenajării unor săli de fitness şi gimnastică şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 132, 133 şi 
134/2011;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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.123, alin.1, art.45, alin.3 
şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 
a  unui spaţiu, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 195 mp, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea Şcolii 
nr.30 “Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajării unor săli de fitness şi 
gimnastică, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.   Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în conformitate cu 
prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, privind impozitele şi taxele locale. 

Art.3. Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, îi revine cota parte de 50% 
din chiria încasată pentru închirierea spaţiului prevăzut la art.1, iar cota parte de 
50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 



 

 
Art .4. În caietul de sarcini întocmit pentru desfăşurarea licitaţiei, vor fi stipulate clauze cu 

privire la revizuirea anuală a clauzei privind cuantumul chiriei, respectarea ordinii 
şi lini ştii publice conform prevedrilor legale în vigoare, precum şi paza bunurilor. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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