
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

                                                                                       

               

HOTĂRÂREA NR. 371 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010. 

Având în vedere raportul nr.128676/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune darea în administrarea Grupului Şcolar „Matei Basarab” a imobilului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Julea, nr.3 şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.175, 176, 177, 178 şi 180/2010;   

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.84/1995 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia; 

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 încetarea dreptului de administrare al Şcolii cu clasele I-VIII nr.35 “I. 
D. Sîrbu” asupra imobilului din str. Nicolae Julea, nr.3. 

Art.2.   Se aprobă darea în administrarea Grupului Şcolar „Matei Basarab” Craiova, a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, compus din 
teren şi construcţii, situat în str. Nicolae Julea, nr.3, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art .3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre se va face 
pe baza de protocol de predare - primire. 

Art .4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare - primire prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 



   

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în 
care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Grupul Şcolar „Matei 
Basarab” Craiova şi Şcoala cu clasele I-VIII nr.35 “I. D. Sîrbu” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

      Constantin RĂDUCĂNOIU        Nicoleta MIULESCU 
 
 




