
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 

  Având în vedere raportul nr.124946/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-
Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul 
Traian, nr.39;  

În conformitate cu prevederile  art.874 din Cod Civil, art.112 alin.6 al Legii 
învăţământului nr.1/2011, 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  art.45 alin.3, art.124, 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către 
Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a 
imobilului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Împăratul Traian, nr.39, compus din: 
- clădirea C3, cu regim de înălţime P+1, în suprafaţă construită de 566 mp.,  
- teren în suprafaţă de 2077 mp., ce face parte din suprafaţa de 7936 mp., 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă a imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Mihai  Viteazul, nr.20, transmis către Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 

Art.3. Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se va 
efectua prin proces verbal de predare-primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze procesele verbale 
de predare-primire. 

Art.5. La data încheierii proceselor verbale de predare-primire prevăzute la art. 3, îşi 
încetează efectele protocolul de predare-primire nr.28652/28.09.2001, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier, 
având ca obiect darea în administrare a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Împăratul Traian, nr.65(actual 39). 

 
 



Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local nr.314/2010 şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.248/2002, nr.568/2007 şi nr.271/2012. 

Art.7. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova va efectua, prin intermediul  
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, toate demersurile necesare obţinerii Avizului 
Conform privind schimbarea destinaţiei bunurilor prevăzute la art.1. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Naţională 
Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT.SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 124946/20.08.2015 

 

 
                                                                                                       SE APROBĂ, 
                             PRIMAR, 
                                             Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                             RAPORT 
 

Prin HCL nr. 314/2010 s-a aprobat darea în administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier 
Craiova, începând cu anul şcolar 2010-2011, a imobilului aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, situat în Craiova, str. Brestei, nr. 129(fost nr. 97), identificat conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărârea menţionată. 

Această dare în administrare a imobilului din Craiova, str. Brestei, nr. 129(fost nr. 97), s-a 
efectuat ca urmare a cererii Grupului Şcolar Charles Laugier înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 945/15.04.2010, prin care a precizat că imobilul din Craiova, str. 
împăratul Traian, nr. 65(actual nr. 39) nu mai corespunde din punct de vedere al amenajării 
spaţiului didactic, dar a solicitat autorităţilor publice locale să se analizeze posibilitatea mutării 
sale în locaţia din Craiova, str. Brestei, nr. 129 (fost nr. 97), în care a funcţionat Grupul Şcolar 
Anghel Saligny, care a devenit liberă prin comasarea Grupului Şcolar Anghel Saligny cu 
Colegiul Tehnic C.D.Neniţescu. 

Tot prin HCL nr. 314/2010, ca urmare a comasării şi schimbării locaţiei mai multor unităţi 
de învăţământ preşcolar, s-a aprobat încetarea efectelor protocoalele de predare-primire a 
imobilelor în care acele unităţi de învăţământ îşi desfăşuraseră activitatea şi pe cale de 
consecinţă, modificare în mod corespunzător a HCL nr. 174/2001 privind darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea 
îşi desfăşoară activitatea. 

La art. 5 din HCL nr. 314/2010 nu s-a prevăzut încetarea efectelor protocolului de predare-
primire nr. 28652/28.09.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grupul 
Şcolar Charles Laugier care se referă la imobilul din Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 65 
(actual nr. 39), ca urmare a faptului că imobilul din str. Brestei, nr. 129 s-a transmis în 
administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier. 

Prin acest raport de specialitate se propune să înceteze efectele protocolului de predare-
primire nr. 28652/28.09.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Grupul 
Şcolar Charles Laugier din motivele pe care le prezentăm în continuare. 

A.  Procesul de învăţământ ce se desfăşoară de către Grupul Şcolar Charles Laugier (actual 
Liceul Charles Laugier) nu va fi afectat deoarece în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 39, nu se 
mai desfăşoară activităţi de învăţământ, toate activităţile specifice acestei unităţi şcolare se 
desfăşoară în Craiova, str. Brestei, nr. 129, prin faptul că s-au dus la îndeplinire prevederile 
HCL nr. 314/26.08.2010 care a precizat că s-au transmis în administrarea Grupului Şcolar 
Charles Laugier bunurile care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, prevăzute la 
poz. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 314/2010. 

B. În argumentarea relocării Grupului Şcolar Charles Laugier (actual Liceul Charles 
Laugier) s-a mai avut în vedere cererea de retrocedare a imobilelor situate în Craiova, str. 13 
Septembrie, nr. 8 şi str. Împăratul Traian, nr. 39, depusă de către  „Congregatio Jesu (fost 
Institut Romano-Catolic Sfanta Maria)”   



C. Pentru îmbunătăţirea corespunzătoare a actului de justiţie cu cerinţele din prezent, statul 
român alocă fonduri bugetare în vederea suplimentării personalului din instituţiile publice care 
au ca obiect reprezentarea intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum 
şi drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, iar autorităţilor publice locale, ca urmare a solicitărilor 
acestor instituţii, le revine sarcina de a transmite în folosinţă gratuită imobile care să devină 
sediul pentru instituţie şi astfel să se asigure buna desfăşurare a activităţilor acesteia. 

În sensul celor menţionate precizăm că prin adresa nr. 154/XI/6/2015 înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr. 28760/19.02.2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie ne comunică faptul că a fost aprobat 
referatul întocmit de Serviciul Teritorial Craiova privind disponibilitatea autorităţilor publice 
locale de a acorda în folosinţă gratuită imobilul situat în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 39, 
format din teren în suprafaţă de 2077mp precum şi construcţia în suprafaţă de 566mp(P+1), în 
vederea desfăşurării activităţii acestei instituţii care să permită preluarea şi să asigure fluxurile 
normale specifice activităţilor Ministerului Public, pentru a reprezenta interesele generale ale 
societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Prin răspunsul formulat de autoritatea publică locală la adresa nr. 28760/20.02.2015, 
transmisă către Ministerul Public–Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–
Direcţia Naţională Anticorupţie–Serviciul Teritorial Craiova, este comunicat faptul că 
autorităţile publice locale efectuează toate demersurile necesare asigurării sediului necesar 
bunei funcţionări a autorităţii judecătoreşti în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 
modificată şi completată şi a Legii nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică 
locală, astfel încât să fie transmis în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, cu posibilitatea de 
prelungire, a bunului imobil(clădire şi teren) din Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 39. 

Predarea imobilului( format din teren în suprafaţă de 2077mp şi construcţia C3 cu regim de 
înălţime P+1 cu suprafaţă construită de 566mp, situată pe terenul în suprafaţă de 2059mp) , 
situat în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 39, către Ministerul Public–Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Direcţia Naţională Anticorupţie–Serviciul Teritorial Craiova 
se va face concomitent cu primirea de la Direcţia Naţională Anticorupţie–Serviciul Teritorial 
Craiova a imobilului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20, ce a fost transmis în folosinţă gratuită 
către Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, conform prevederilor HCL 
nr. 248/2002, HCL nr. 568/2007 şi HCL nr. 271/2012, aspect ce a fost precizat şi de Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie în adresa nr. 
154/XI/6/2015 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 28760/19.02.2015. 

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „Consiliile locale şi consiliile judeţene 
pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau 
privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfaşoara 
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice”. 

Codul civil prevede în dispoziţiile art. 874, conţinutul si limitele dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit, după cum urmeaza: 

 „(1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe 
termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. 

(2) În lipsa unor dispoziţii contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de 
fructele civile ale bunului”. 

Potrivit art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, bunurile proprietate publică sunt 
inalienabile.  

În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor 
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică. 

Potrivit celor prezentate în prezentul raport de specialitate, în conformitate cu prevederile 
art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 



modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 874 din Codul Civil, 
propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind: 

1. Transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, 
către Ministerul Public–Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Direcţia 
Naţională Anticorupţie–Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în Craiova, str. 
Împăratul Traian, nr. 39, compus din: 
- Clădirea C3, cu regim de înălţine P+1, în suprafaţă construită de 566mp, ce aparţine 

domeniului public al Municipiului Craiova,  identificată la poz. 341 din anexa nr. 3 la 
HCL nr. 182/26.03.2009 cu denumirea „Clădire corp C - laborator”, ce este situată pe 
terenul în suprafaţă de 2077mp (vezi Anexa la prezentul raport); 

- Teren în suprafaţă de 2077mp, identificat în Anexa la prezentul raport. Terenul în 
suprafaţă de 2077mp face parte din terenul în suprafaţă de 7936mp ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Craiova identificat la poz. 339 din Anexa nr. 3 la 
HCL nr. 182/26.03.2009. 

2. Încetarea drepului de folosinţă a imobilului situat în str. Mihai Viteazul, nr. 20, ce a fost 
transmis în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 
Craiova, conform prevederilor HCL nr. 248/2002, HCL nr. 568/2007 şi HCL nr. 
271/2012, în momentul transmiterii în folosinţă a imobilului precizat la pct. 1 din 
prezentul raport, şi pe cale de consecinţă încetarea efectelor acestor hotărâri. 

3. Predarea-primirea imobilelor menţionate la pct. 1 şi pct. 2 din prezentul raport se va 
efectua prin proces verbal de predare-primire. 

4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare-primire. 

5. La data întocmirii proceselor verbale de predare-primire a celor două imobile, încheiate 
între autoritatea publică locală şi Ministerul Public–Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie–Direcţia Naţională Anticorupţie–Serviciul Teritorial Craiova, 
privind imobilul din str. Împăratul Traian, nr. 39, precizat la pct. 1 din prezentul raport şi 
imobilul din str. Mihai Viteazul, nr. 20, precizat la pct. 2 din prezentul raport, încetează 
efectele protocolului de predare-primire nr. 28652/28.09.2001 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Grupul Şcolar Charles Laugier care se referă la darea 
în administrare a imobilului din Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 65 (actual nr. 39) şi 
pe cale de consecinţă se modifică HCL nr. 314/2010. 

6. Aparatul se specialitate al Primarului Municipiului Craiova va efectua, prin intermediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, toate demersurile necesare obţinerii Avizului 
Conform privind schimbarea destinaţiei bunurilor menţionate la pct. 1 din prezentul 
raport. 

 
                  Director Executiv, 
          Cons. jur. Ionuţ Cristian Gâlea    

                     Întocmit,  
              cons. Stelian Marta  
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