
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 

 

     
HOTĂRÂREA NR. 477 

privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric  “Maria T ănase” şi Liceul cu 
Program Sportiv „Petrache Tri şcu” a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, situate în str.Cri şului, nr.9 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.12.2011. 

Având în vedere raportul nr.181543/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu  prin care se propune darea în administrare către 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, 
nr.9 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011; 

În conformitate cu prevederile 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 Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”,  a 
imobilului compus din clădire în suprafaţă utilă de 239,09 mp, identificat în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia obţinerii avizului 
conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru 
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru desfăşurarea 
activităţii Ansamblului Folcloric “Maria Tănase”. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, 
a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Crişului, nr. 9, compus din teren în 
suprafaţă de 2050 mp şi construcţii în suprafaţă totală de 1274 mp, identificat 
conform anexei nr. 2 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 Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.333/2011 referitoare la darea în administrare către 
Ansamblul Folcloric  “Maria Tănase”, a bunului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9 şi protocolul de predare-primire 
nr.11562/2001 încheiat între Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trişcu” şi 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

               Art.5. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 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, Liceul cu Program Sportiv “Petrache 
Trişcu” şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR, 
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