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     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 

ani, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, 
asupra spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 165 mp., situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul 
Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, din municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2015; 

   Având în vedere raportul nr.154086/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 
ani, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra 
spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 165 
mp., situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, 
din municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9;  

În conformitate cu prevederile art.869 şi art.874 alin.2 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b 
şi art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 
ani, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, 
asupra spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 165 mp., situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul 
Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, din municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9. 

Art.2. Predarea-primirea spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe 
bază de proces verbal încheiat între părţi. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.671/2014 şi, pe cale de consecinţă, rezilierea 
contractului de comodat nr.28/09.02.2015 încheiat între municipiul Craiova şi 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România – Filiala Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
  
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
  



                                                                                                   
 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                  Se aprobă, 
SERVICIULPATRIMONIU                                                                                                                          
Nr.154086/15.10. 2015                           Primar 

                                                                                                           LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 

 
RAPORT, 

 
 

    Urmare  adresei  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub  
nr.88262/17.06.2014 Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania în parteneriat 
cu Crucea Roşie Daneză a transmis solicitarea privind identificarea unui spaţiu de 
140mp care să îndeplinească cerinţele impuse pentru un Centru Comunitar cu Program 
de zi pentru îmbunătăţirea capacităţii Crucii Roşii de a răspunde nevoilor grupurilor 
vulnerabile de copii şi tineri , de a preveni abandonul şcolar şi de a-i motiva să urmeze 
sistemul de educaţie. Prin adresa cu nr. 154903/2014 , Direcţia Patrimoniu , Serviciul 
Patrimoniu a  transmis  către Crucea Roşie Romană – Filiala Dolj faptul  că a fost 
identificat un spaţiu în locaţia Colegiului Tehnic Ion Mincu – Atelier construcţii situat 
în Craiova str. Mirceşti nr. 9.  Spaţiul identificat în corpul C 9 Atelier Construcţii se 
compune din : • camera cu o suprafaţă utilă de 14.87mp; • hol cu o suprafaţă utilă de 
14.07mp; • camera cu o suprafaţă utilă de 52.72mp; • camera cu o suprafaţă utilă de 
60.64mp; • camera cu o suprafaţă utilă de 22.43mp.  

           Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 671/18.12.2014 s-a aprobat  transmiterea in 
folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, către Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din Romania, Filiala Dolj, a unui spaţiu apartinand domeniului public al Municipiului 
Craiova, în suprafata de 165mp. situat la corpul (C 9) Atelier Construcţii - Colegiul 
Tehnic Ion Mincu din str Mirceşti , nr. 9 , Craiova , judetul Dolj , în vederea înfiinţării, 
in parteneriat cu Crucea Roşie Daneză, a unui „Centru Comunitar cu Program de zi 
pentru copii şi tineri din Comunităţi Dezavantajate, cu conditia obtinerii avizului 
conform pentru schimbarea destinatiei, emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii.  

                 Pe cale de consecinţă, între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
municipiului Craiova reprezentat prin Primar şi Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din Romania, Filiala Dolj, reprezentată prin Director, a fost întocmit Contractul de 
comodat  înregistrat la  Primăria Municipiului Craiova cu  nr.28/09.02.2015 şi la  
Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania, Filiala Dolj cu nr.21866/09.02.2015. 

            Prin  adresa   înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.143241/25.09.2015,  Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania, Filiala Dolj, 
solicită rezilierea Contractului de comodat nr.28/09.02.2015 justificând solicitarea prin 
următoarele argumente: 

       - amenajarea centrului presupune o serie de lucrări necesare pentru a aduce spaţiul la 
standardele de funcţionare a  unui Centru Comunitar cu Program de zi 
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        - după elaborarea planului pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru renovări 
şi a estimării economice a lucrărilor,au constatat faptul că estimarea financiară finală 
depăşeşte cu mult estimarea iniţială ce a fost alocată prin proiect. 

           Având în vedere aceste aspecte, finanţatorul proiectului , Fundaţia Velux, împreună 
cu partenerul pe proiect Crucea Roşie Daneză au luat hotărârea de a renunţa la acest 
spaţiu şi să închirieze un spaţiu care să se încadreze în limitele bugetului alocat. 

        În raport de solicitarea nr.143241/25.09.2015 formulată de Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din Romania, Filiala Dolj, facem precizarea că în Contractul de comodat 
nr.28/09.02.2015, sunt prevăzute clauze de stingere a efectelor, prin acordul părţilor sau 
prin   revocarea actului emis , în condiţiile legii, de către emitent. 

             Faţă de cele prezentate, în  conformitate  cu prevederile art.874 alin.2 coroborat cu 
art.869 din Cod civil şi în temeiul art.36 alin 2 lit.c, art.45 alin 3 , art.124 din Legea 
nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală , propunem spre aprobare 
Consiliului Local al municipiului Craiova :  

        1.Revocarea dreptului de folosinţă cu titlu  gratuit, pe o perioada de 10 ani, de către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania, Filiala Dolj, asupra  spaţiului 
apartinand domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafata de 165mp. situat în 
corpul (C 9) Atelier Construcţii - Colegiul Tehnic Ion Mincu din str Mirceşti , nr. 9 , 
Craiova , judetul Dolj. 

           2.Predarea -primirea spaţiului prvăzut la punctul 1 se va face pe bază de proces 
verbal de predare-primire încheiat între părţi. 

        3. Încetarea  efectelor  Hotărârii Consiliului Local nr. 671/18.12.2014şi pe cale de 
consecinţă rezilierea contractului de comodat nr.28/09.02.2015 încheiat între 
municipiul Craiova  şi  Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania, Filiala Dolj 

 
 
 
 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
Cons.jur. CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                                 Întocmit, 

                                                                                                            Cons.Silvia Nănău 
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