
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova a unui bun 

aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, 
nr.21, în vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

     Având în vedere rapoartele nr.98417/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.____/2018 
întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin 
care se propune darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova a unui bun 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, nr.21, în 
vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ; 

În conformitate cu prevederile art.20, art.96 și art.112 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, modificată și completată și art. 858-870 din Codul Civil; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
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 încetarea dreptului de administrare al Colegiului ,,Ștefan Odobleja” 

Craiova asupra bunului „pavilion-școală”, aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova,  cu denumirea și terenului aferent în suprafață de 4.052mp., 
ce face parte din suprafața de teren de 61.403mp., situat în str. Electroputere, 
nr.21, având număr cadastral 16741 și număr de Carte Funciară 34268 Craiova și 
identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului, conform  anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova, a bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea utilizării acestuia ca sediu al 
unității de învățământ. 

Art.3.  Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe  
bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.341/2011 și nr.147/1999. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova și  Liceul ,,Voltaire” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, SECRETAR, 



 

          Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
                        
 

 





MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 98417 / 20.06.2018                                                                                                              
                        SE APROBĂ, 
                                                                                                          PRIMAR                                                                                                  
                   MIHAIL GENOIU                                                                                                           

 

 

 

 

 

R A P O R T , 

 

 
 
 
            Prin adresa nr.72948/04.05.2018, Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova solicită atribuirea unui spațiu 
care să-i  fie destinat exclusiv în derularea procesului instructiv-educativ, întrucât începând cu data de  
01.09.2018, Universitatea din Craiova nu mai poate asigura acestuia spațiul necesar derulării activităților.           
            Liceul ,,VOLTAIRE”  Craiova este o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat , înființată în 
anul 2015, cuprinsă în rețeaua școlară conform HCL nr. 7/2018 și care funcționează în prezent în clădirile 
Universității din Craiova, respectiv Facultatea de Drept și Facultatea de Mecanică. 
 Prin adresa nr.7816/2017, Universitatea din Craiova notifică Liceul ,,VOLTAIRE” privind 
eliberarea de către acesta a spațiului (clădirea BA) din cadrul imobilului Facultății de Mecanică, 
proprietate a Universității din Craiova, str. Calea București nr.107A, la finele anului școlar 2017-2018. 
           În atare situație, Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova cât și Comitetul Reprezentativ al Părinților 
Liceului ,,VOLTAIRE”, prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub numerele 
145208/2017, 149674/2017 și 65377/2018 solicită sprijinul autorității publice locale în vederea atribuirii 
unui sediu corespunzător pentru  continuarea procesului instructiv–educativ în anul școlar 2018-2019.  
 Solicitarea are la bază următoarele argumente: 
           - Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova, cu un număr de 267 elevi, distribuiți în 11 clase filiera teoretică 
profil real și umanist, în anul școlar 2017-2018, își are sediul provizoriu în cadrul imobilului Facultății de 
Mecanică, 
          - În anul școlar 2016-2017, elevii liceului coordonați de cadrele didactice au realizat activități de 
pregătire școlară și extra-curriculare și au reușit să promoveze  Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova, prin 
rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare naționale și internaționale, în numai doi ani de 
existență ca  ,,Liceul Anului” în cadrul ,,Competiției Tinereții” la nivel județean.  
         -În data de 07.03.2018, în urma ședinței de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, s-a identificat 
un spațiu în incinta Colegiului ,,Ștefan Odobleja” Craiova pretabil desfășurării activității Liceului 
,,VOLTAIRE” Craiova începând cu anul școlar 2018-2019.   
        În raport de această soluție, facem următoarele precizări: 
        Colegiul ,,Ștefan Odobleja”, fost Grupul Școlar Industrial Electroputere, cu sediul în 
str.Electroputere nr.13, este o instituție de învățământ preuniversitar a cărei activitate este coordonată de 
Ministerul Educației Cercetarii Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. 
          În baza Ordinului Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr.3804/01.03.2011 s-a 
aprobat comasarea prin absorție a Grupului Școlar Industrial Electroputere cu sediul în str.Electroputere 
nr.13, a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu sediul în str.Henri Coandă nr.48, a Grupului Școlar I.C.M nr.2 cu 
sediul în str.Crișului nr.9, cu Liceul de Informatică Ștefan Odobleja și schimbarea denumirii acestuia în 
Colegiul ,,Ștefan Odobleja”Craiova, situat în str. Electroputere nr.21 . 
        Drept urmare a fost adoptată  Hotărârea nr.341/25.08.2011 prin  care Consiliul Local a aprobat darea 
în administrare către Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului public al  
municipiului Craiova, respectiv terenului în suprafață de 61.403mp și clădirile  situate în str. 
Electroputere nr.21, identificate în anexa nr.1 la hotărârea menționată. 



        
 
 
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local  nr.612/31.10.2013 s-a aprobat modificarea art.1, pct a. din 
HCL nr.341/2011, în sensul diminuării suprafeței de teren situat în str. Electroputere nr.21, dată în 
administrarea Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova, de la 61.403mp la 58.005mp.  
        Ca titular al dreptului de administrare Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova , are posesia ,folosinţa şi 
poate dispune de acestea în condiţiile legii.  
        În situaţia în care bunurile primite spre administrare sunt /devin disponibile, în sensul ca acestea, în 
întregul lor sau părţi componente, în anumite perioade din timpul unui an, nu sunt folosite pentru procesul 
instructiv-educativ organizat de titularul dreptului de administrare, se poate solicita autorităţii locale 
(proprietarului) predarea acestora. Având în vedere faptul că, potrivit adresei nr.83554/2018, Colegiul 
,,Ștefan Odobleja” Craiova dispune de spații excedentare pentru care  solicită Primăriei Municipiului 
Craiova aprobarea închirierii prin licitație publică a acestora, refuzul  Colegiului privind predarea 
spațiului identificat în cadrul ședinței din 07.03.2018  nu se justifică. 
 În acest context, Direcția  Patrimoniu a transmis către Inspectoratul Școlar Județean Dolj adresa 
nr.87294/2018, prin care solicită istoricul privind evoluția cifrelor de școlarizare pentru Colegiul ,,Ștefan 
Odobleja” Craiova și dacă prin  preluarea unui imobil din administrarea acestuia este afectat procesul 
educațional al acestei unități de învățământ. 
         În  răspunsul  formulat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj , înregistrat la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr.97608/2018, se precizează că a rezultat  o scădere continuă a numărului de elevi 
școlarizați la Colegiul ,,Ștefan Odobleja” , respectiv dacă în anul școlar 2012-2013 în 80 de clase au 
studiat 2103 elevi, în anul școlar 2017-2018 în 57 de clase au mai studiat 1451 elevi. 
       Drep urmare, ținând seama de spațiile existente, aflate în administrarea Colegiului ,,Ștefan Odobleja” 
Craiova, Consiliul de Administrație al  Inspectoratului Școlar Județean Dolj  apreciază că poate fi posibilă 
eliberarea unor spații de învățământ, prin reorganizarea acestora, astfel încât procesul instructiv –educativ 
din cadrul unității de învățământ să se desfășoare în condiții optime.    
        Având în vedere  precizările de mai sus, spațiul  propus a fi preluat din administrarea Colegiului 
,,Ștefan Odobleja” și predat Liceului ,,VOLTAIRE” Craiova, pentru derularea activităților acestuia, se 
compune din clădirea ,,pavilion-școală”  C1 și terenul de 4052mp, ce face parte din suprafața de teren de 
61403mp, situat în Craiova, str. Electroputere nr.21 , cu număr cadastral 16741 și număr de Carte 
Funciară 34268 Craiova, fiind identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului conform 
anexei la prezentul raport. 
         Clădirea are regim de înălțime P+2 ,  o suprafață construită la sol de 772mp și o suprafață construită 
desfășurată de 2679mp.  
         În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, modificată , 
alin. (1) Unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică, cele de 
învățământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învățământ confesional aparțin, 
în funcție de entitatea care le-a înființat, uneia dintre cele două forme de proprietate.  
alin.(2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, 
gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, 
fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către Consiliile Locale. Celelalte componente 
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de 
administrație, conform legislației în vigoare.  
alin. (6)  Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de 
stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al 
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinației 
bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. 
       Deasemenea, potrivit  art. 20.  alin. (1) din legea invocată mai sus, Autorităţile administraţiei publice 
locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care 
acestea îşi exercită autoritatea.    
    
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.20, art.96 ,art. 112, din Legea nr.1/2011 
Legea educaţiei naţionale, modificată și completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil și în temeiul art. 36, 
alin 2, lit. c coroborat cu alin. 5, lit.a, art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 , republicată, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



 
 
 
1. Încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova asupra bunului  aparținând 
domeniului public al Municipiului Craiova  cu denumirea ,, pavilion -școală” și teren aferent în suprafață  
de 4.052mp, situat în str. Electroputere nr.21, Craiova,  ce face parte din suprafața de teren de 61403mp, 
situat în Craiova, str. Electroputere nr.21, număr cadastral 16741 și număr de Carte Funciară 34268 
Craiova, identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului conform  Anexei la prezentul 
raport. 
2. Darea în administrare, către  Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova a bunului identificat la pct.1, în vederea 
utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ,  
3. Preluarea- predarea bunului prevăzut la punctul 1 se va face pe  bază de Protocol de  preluare-predare 
întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. 
4. Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul de  preluare-predare a bunului prevăzut 
la punctul 1din prezentul raport. 
5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.341/2011 
privind darea în administrare către  Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova  și Liceul Teoretic ,,Henri 
Coandă” , a unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și  nr.147/1999  referitoare 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova .. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Director executiv,                                                  Șef serviciu,                                                                       

          Ionuţ Cristian Gâlea                                               Madlen Voicinovschi                                           

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                               Întocmit, 

                                                               Insp.Florentina Gavrilescu 

 

 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   98889  /  20.06.2018  
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 98417/20.06.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− Conform art. 20, art. 96, art. 112 din Legea 1/2011 – Legea educatiei nationale 
− Conform art. 858-870 din Codul Civil 
− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

1. Încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova asupra bunului  
aparținând domeniului public al Municipiului Craiova  cu denumirea ,, pavilion -școală” și teren aferent 
în suprafață de 4.052mp, situat în str. Electroputere nr.21, Craiova,  ce face parte din suprafața de teren 
de 61403mp, situat în Craiova, str. Electroputere nr.21, număr cadastral 16741 și număr de Carte 
Funciară 34268 Craiova, identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului conform  
Anexei la prezentul raport. 
2. Darea în administrare, către  Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova a bunului identificat la pct.1, în vederea 
utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ,  
3. Preluarea- predarea bunului prevăzut la punctul 1 se va face pe  bază de Protocol de  preluare-
predare întocmit între părți în termen de 30 de zile de la aprobare. 
4. Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul de  preluare-predare a bunului 
prevăzut la punctul 1 
5. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.341/2011 privind darea în administrare către  Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova  și Liceul Teoretic 
,,Henri Coandă” , a unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și  nr.147/1999  
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova. 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                     cons. jr. Pîrvu Mariana-Denisa 















       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

    
 

      HOTĂRÂREA NR.7 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2018; 

Având în vedere raportul nr.7020/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019;      
          În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.25 şi 32 din Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nr.5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi 
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform 
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 
2018-2019  şi Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.6564/2011 
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din 
sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.1, art.45 alin.1, 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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.60/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 



          Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 
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In cadrul sedintei de la Primaria Craiova din data de 7 martie 2018, unde au fost prezenti 

reprezentantii I.S.J. Dolj, Inspector Scolar General, doamna prof. Leontina Monica Sund, 
; - 	- 

3pector Scolar General Adjunct, domnul prof. Nicu Cotescu, Rectorul Universitatii din Craiova, 

mnul prof. univ. dr. Cezar-lonut Spinu, conducerea liceului „Voltaire", director, doamna prof. 

Dorina-Loredana Popi, Primarul Craiovei, dl. Mihail Genoiu, s-a comunicat alocarea unui _  	_.— 
atiu Liceului „Voltaire" din incinta Colegiului „Stefan Odobleja" Craiova, incepand Cu anul 

5-FiF2018-2019.--- 	 — — • 

u1 "Voltaire" este o unitate de invatamant preuniversitar de stat infiintata in anul 2015 

si intrata in reteaua scolard in anul 2016, conform HCL nr.146/27.10.2016. 
Din anul constituirii pand in prezent, profesorii si elevii liceului si-au desfa.surat activitatea 

in cladirile Universitatii din Craiova. Facultatea de Drept, respectiv Facultatea de Mecanica.. 
Potrivit adresei nr. 7816 din 30.10.2017 incepand cu data de 1 septembrie 2018, Universi-

tatea nu mai poate asigura spatiul necesar derularii activitatilor, prin urmare, conducerea liceului a 
solicitat, prin adresa nr. 960 din 12.10.2017 atribuirea unui alt spatiu corespunzator nevoilor edu-
cative. 

In urma analizei acestei situatii, reprezentantii ISJ Dolj si ai Primariei Municipiului Craio-
va au identificat un corp de cladire, in incinta Colegiului "Stefan Odobleja", care ar putea raspun-
de necesitatilor noastre. 

In consecinta, solicitam un document oficial care sã ateste faptul ca .  exista posibilitatea 
atribuirii acestui spatiu care sa fie destinat exclusiv Liceului "Voltaire", astfel incat, incepand cu 1 
septembrie 2018, sä se poata derula procesul instructiv educativ. 

0 114  

' _DItteCtOr, 

Prof.dr. Donna Loredana-POPI 

Anexe: HCL nr.146/2016, adresa UCV nr. 7816/30.10.2017, 

adresa Liceului ,Voltaire" nr. 960/12.10.2017. 

Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr. 107 A. 

Craiova. Doi], Romania 

F-mail: lipfvoltaire@amail.com  

Website: www. liceulvoltaireso 
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Licaul „Vottaire" Cralova 
iNTRARE kjr.  Loco  

fEAIRtE 

CAtre 
Liceul Voltaire ru

UNIVERSITATEA DIN CRAIG'  ,  
IE§IRE 	.  Nt.  

Zia ae, Luna  1.0.. Anul..62Z.I-74.  s 

Universitatea din Craiova cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, cod 
fiscal 4553380, cont bancar R098TREZ23F650601850105X, deschis la Trezoreria 
Craiova, prin reprezentantul sdu legal Rector - profuniv.dr. Cezar Ionut ,Spinu, vä 
adreseazd prezenta:  

CON 
• Cr' 

-0 Rieti 
NOTIFICARE 

prin care vd solicifdm eliberarea spatiului in suprafata de 907 
Facultatea de Mecanica (cladirea BA)-proprietatea Universitatii din Craiova, 
str.Calea Bucuresti, nr.107A, Craiova, la finele anului scolar 2017/2018. 

Mentiondm faptul Ca Universitatea din Craiova, ince-pand cu.  anul scolar 
2018/2019, nu mai poate pune la dispozitia dumneavoastra spatiul in care se 
desasoard in prezent activitatile educative ale Liceului Voltaire. 

Rector, 	 Consilier juridic, 
Prof.uni 4di..-E4- ak-Ionut Spinu 	 Anca Udii 
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ot,ice% 
MINISTERUL EDUCA IEI NAN IONALE 

umvulsrver. DIN ..10, 

Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr. 107 A, Craiova, Dolj, Romania; 
Tel./ Fax: +40 251 411 552; E-mail: lipfvoltaire@gmail.com;  

Website: www.liceulvoltaire.ro   

Nr. 960/12.10.2017 

CONFORM CCu - ' 

ORIGIN ..w ..74,\., 

re 

RIMARIA MUNICIPILILUI CRAIOVAI  . -, 4scp 1,, 	, 
Nr .. .. 	ai . Y i . 4. , 	.. f ... ' 	una 	.0 Anul 201Y 

Catre / s  41',------ .) ,I, . 
.%--/‹.. -,0, :',.),);\\",,.. 

r Primaria Municipiului Craiova;,i - - 	 ,..;.' 	z?:, ,'*.}.  - A...flexe .. _...... ...L..._. ......... ..... ............... 1 ,..7„. 

(.4  

/ 
..,..... 

Prin prezenta, va aducem ia cunostinta faptul cà Liceul "Voltaire", 
infiintat in 2015 sub egida Universitatii din Craiova a fost introdus in reteaua 
unitatilor de invatamant incepand cu anul scolar 2016-2017. 

Mentionam ca in prezent institutia noastrã de invatamant Ii desfasoara 
activitatea in cadirea Facultatii de Mecanica a Universitatii din Craiova, 
conform contractului de comodat incheiat in data de 03.01.2017. 

Dat find faptul cä acest contract expird in 3.01.2018, jar Universitatea 
din Craiova se aflä in acest moment in imposibilitatea de a oferi spatiile 
necesare desfasurarii in conditii optime a procesului de invatalmant, Consiliul de 
Administratie al Liceului, reunit in data de 12.10.2017, va solicita sprijinul in 
vederea alocarii unui sediu corespunzator. 
Va multumim anticipat pentru solutionarea acestei solicitari i và asiguram de 
intreaga noastra consideratie. 

Director, 

Prof. dr. Popi Doxiii:4--Lokedana 
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Domnului Primar Mihail Genoit 
Doamnei Inspector ,Fcolar Gene' ui .1_,eurtunu 

s 

„ 

Stimate Domnule Primar, 	
- 

Stimata Doamna Inspector Scolar General 

Comitetul de parinti ai elevilor care urmeala cursurile liceale la Liceul 
Voltaire va inainteaza. prezentul 
MEMORIU 

Liceul Voltaire, infiintat prin hotararea senatului Universitatii din Craiova 
in data de 18 decembrie 2014, conform art. 129, aim. 1 din Ordonanta de 
urgenta nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, 
cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative, functioneaza in 
prezent in baza Ordinului Ministerului Educatiei $i Cercetarii Stiintifice nr. 
5 75/10.09.2015 cu un numar de 11 clase filiera teoretica profil real si umanist. 

In anul $colar 2017-2018 Liceul Voltaire Craiova are un numar de 267 de 
elevi distribuiti astfel : 3 clase a IX-a existente, 2 profil umanist bilingv limba 
franceza, 1 clasa profil real $tiinte ale naturii, cu un numar de 86 de elevi 

\.; 	reprezentand o medie pe clasa de 28 de elevi, 4 clase a X-a existente, 2 profil 
g. rianist, 2 profil real, cu un numar de 91 de elevi cu o medie pe clasa de 22,75 

elevi, 4 clase a XI-a existente, 2 profil umanist, 2 profil real, cu un numar de 
de elevi, cu o medie pe clasa de 22,5 de elevi, Ii are sediul provizoriu in 

drul Facultatii de Mecanica. 
In anul $colar 2016-2017, Liceul Voltaire Craiova a fost inscris in reteaua 

olarä a judecului Dolj, aflandu-se sub directa coordonare a Inspectoratului 
colar Judetean Dolj $i a Primariei Craiova. Continuitatea pregatirii elevilor 

este asigurata de programul after-school (efectuat de cadrele didactice care 
predau si in perioada orarului zilnic), cat $i de activitatile extra-curriculare 
desfasurate $i coordonate in baza acordului semnat cu Palatul Copiilor, partener 
optim, cat si de profesorii scolii care asigura pregatirea elevilor in cercuri de 
performanta. 

In cei doi ani de existentk Liceul Voltaire Craiova a reu$it sa se situeze in 
topul liceelor de renume prin rezultatele obtinute la concursurile i olimpiadele 
scolare la nivel judetean, national $i international $i a reu$it performanta de a 
ajunge in numai doi ani de la existenta sa „Liceul Anului" in cadrul 
„Competitiei Tineretii" la nivel judetean. 

In acest context Comitetul Reprezentativ al Parintilor Liceului Voltaire 
Craiova, reunit in data de 04.10.2017, solicita sprijinul autoritatilor abilitate in 
vederea alocarii unui spatiu in care liceul sa functioneze In conditii optime. Prin 
cre$terea numarului elevilor de la an la an, Universitatea din Craiova 'se afla in 
acest moment in imposibilitate de a oferi conditii adecvate desfawfarli 
procesului de predare-invatare. 



In anul colar 20 1 7-20 1 8 Liceul Voltaire funcţionează  in 8 săli de clasa 
cu un program in doua schimburi, lucru care afectează  un număr important de 
elevi care fac naveta în localităţile aferente Municipiului Craiova,. cat i pe 
elevii care sunt cazaţi la cămin i se află  în imposibilitate de a lua masa de 
dimineaţa si cea de prânz la cantina aferenta căminului. 

Pe de alta parte, necesitatea laboratoarelor co1are, a sălii i a terenului de 
sport, lipsa unui cabinet medical ne determină  să  sprijinim demersurile făcute de 
conducerea unităţii co1are prin înaintarea acestui memoriu Inspectoratului 

co1ar Judeţean Dolj, Primăriei Craiova si Consiliului Local. 
Mai amintim ca la data de 03.01.2018 va expira contractul de comodat 

dintre Liceul Voltaire i Universitatea din Craiova. 
Având în vedere faptul ca în Craiova exista spaţii de învăţământ in care 

nu se mai desfaşoară  niciun program co1ar şi unităţi de învăţământ care 
utilizează  clădiri la capacitate redusa, alocarea către Liceul Voltaire a unui astfel 
de spaţiu ar reprezenta o rezolvare eficientă  a problemei i deosebit de benefică, 
pe termen lung, pentru elevi. 	 : 

Va adresăm aceasta solicitare având în veder.e dispoziţiile art. 20 din 
Legea nr. 1 /20 1 1, legea învăţământului, potrivit cu care autoritatea publică  
locală  asigura buna desfaurare a învăţământului, precum i competenţele i 
atribuţiile prevăzute de art. 103, 105, 1 12 din aceeai • lege, referitoare la 
administrarea spaţiilor de învăţământ i cheltuielile & capital. 

Avem deplina încredere ca autoritatea publică  locală  poate soluţiona 
aceasta problemă  foarte importantă  pentru copiii notri i vă  asigurăm de 
întreaga noastră  consideraţie. 

7Ecc 

I9- 	TiLOt??. 

7?e7? 	7/ V 

o 



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

P.RNITATFA DIN 

Adresa: Str. Calea Bueuresti, nr. 107 A, Craiova, Dolj, Romania; E-mail: lipfvoltaire@gmail.com;  

Website: www.liceuivoltaire.ro  

Nr. 403/19.04.2018 

„ , 
	

fr- 

CATRE 	Primaria Municipiului Craiova 
In atentia domnului Primar, Mihail GENOIU 

Revenire la adresa noastra nr. 257/08.03.2018 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta, cä incepand Cu data de 1 septembrie 
018, sediul Liceului „Voltaire" din Craiova se va afla pe strada Electroputere, nr. 
1, conform OMEN Nr. 5472 din 07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei 
rivind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatarnantul preuniversitar de 
tat, evidenta efectivelor de prescolari i elevi scolarizati in unitatile de invatamant 
articular, precum i emiterea avizului conform in vederea organizArii retelei 
nitatilor de invatAmant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019. 

Director, 
Prof. dr. Donna Loredana POP! 

Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr. 107 A, 
Craiova, Dolj, Romania 
E-mail: 1ipfvoltaire@gmail.com  
Website: www. liceuivoltaireso 



MUNc. 
COSLU 	 L iUCU CRAOA 

HOTĂRREA N. 341 

privind darea n ad iistrare, către Co1egiu Ş ean Odob1€a şi Licei1 Teoreic 

Henri Can ă  a unor bunuri ce aparţin dorneniului public a muiiicipiului Craiov 

Cori i1 	I 	:i.uivi C.aovi. îiti. în şedinţa ordinară  din data de 

25c8.2O1 I. 
Av.nd îr vdere raporu nr 	38/2O1 întocrnit de Direcţia Urbanisrn. 

Arnenajarea T ioriiui şi 	riii.oniu prin care se proune darea în administrar ctie 

Coe,i! 	cIa .i J_icc.uJ Teor.tic Heri Coidă , a unor bunuri ce aparţ n 

doir niulu 	 ricnui ( 1(}\ 	i rapoarke cornisi1oi oe peciata 	a1 

C 	iiu T 	 i 	i aiova 	2° 1 	i 2 i 	şi A/2O 

Jn 2::!;.,.: : 	U 	:eierie art. i . cui i_ee.a iir.23!199 privirid proprietatea 

ubic ş 	: 	u::...c 	aceseia, rriodificată  i compietat şi Legii educaţiei naionaie 

nr.1!2i i 
i 	teiei 	re,36 aiin.2 iit.c, coroborat cu a1ii.5 Iit..a,. art.45 alin.3, rt. 1 23 a1ir. 1 si 

art.61 air 	1ir 	i. 2 i 5/ 	1. repi:aLă. r 	ind a1x)inistraţia publică  1oca!ă  

TĂ.&5TF 

	

ArJ . Se : 	 re Co1:itii 	tefan Odobieja.. a urniătoaie$ 

uur 	c ari 	eniii pi.hiic ai nunicipiui Craiova, după  curn uriiează s 

de 	[ - 	r 	3i 	t 	stt1a1e în  s 1etiputeii 

h) 	 ;t:Ii 	ş cai, 	îr trCr 	Iui. rir.9 

c) 	:iteti 	- c&a1ă, t.i. în t-{erri Coandă, 48; 

c 
	 tâmpiă ie i cdiiea atelier şcoa1 	conrci 

• : 	• 	• 

, 	 . 	 fac rarte inegrantă  diii prezenta hc ărâr. 

i2. 	. 	 . 	Teoretic .,enri Coandă  a 	rswi 

.s. .. : .iu intentL, c 	arir orneniu1ui publicaI nuicipiut1i.ii 

	

tJiicate în anexa nr.3 care f: 	t.e 
. 	. 	.. 	• 

Ar3. S: îî ; 	. • 	..:: 	 :j 	va si scrniieze protocoe e 

. ;• . . 	•; ., 	 iş 	r.2 din prezenta ho ărâre. 

1- 



Art,4. Pe 	ci 	.râri, sc oi ifică  în rnod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Loc 	. 	 (raiova rir}.47/1 999 referitoare la însuşirea inventarului 

v. 	tsc domenu1 public al rnunicipiului Craiova . şi 174/2001 
ef 	:ii 	 adninistrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a 

c1ă iiii 	c 	rilor n care acestea îşi desfăşoară  activitatea şi îşi încetează  
fecti.: 	xcIui 	edareprimire nr.27240/2001, încheiat între Consiliul Local 

al .Mu.cpiuIui Craiovi şi Grupul Şcolar Industrial ,,Electroputere, Protocolul de 
predar•p; nire !Ir.2863O/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craio... 	Şccar Indust:a] Construcţii de Maşini nr.2 şi Protocolul de 
ped 	ir: ii .85O/2OJ1, închiat îritre Consiliul Local al Municipiu]ui 

ori.natica ,,,teiari Odobleja 
Art.5. 

	

	 . 	enajarea Te:itoriului Iatrimoniu va lua măsuri pentru 
ndpiiiit iiicetior iga1e, pin nterriu Consiliului Judeţean Dolj, pentru 

coispu.zaîoare a 	arrii uvernu1ui nr. 14 1/2008. 
Art.6. Priniui îi ci;u.1ui Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Adi.riiiaie 1U.i.Uă  Locală, Direcţiă  Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
PatriiiL.. Lirec.ia onornico -• 1inanciară, Colegiul Ştefan Odobleja şi Liceul 
Teo 	..: -! 	i C 	vor aduc .a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

! 	[)INŢĂ, 	CO .RASENAZĂ, 

SECETAR, 

: 	....n 	NMU 	 Nco1eta MIULESCU 
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LIC. STEFAN 000BLEJA 

164 

122 

607 

79 

cg 
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S.c. CEI 

ATELIER 

254 

1 04 

PLA DE AMPLASAMENT sl DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL 

( lntrovllan ) 

Scora 1:1000 

oputere, nr.21 

/ 
4/ i ţ/ 

Numete proprletarutul: 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULJI ci 
-Domeniut pubLic 

Cji drept de administrare: 

GRUPUL SCOLAR 1NDUSTRIAL- ELEC1 
Adresa: 
Str. Traian Lalescu, nr.13 
Loc. Craiava 
iud. Datj 

1( 
Nr. cadastrat at bunutui imobiL 	 
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PRIMAR1A MUNICIPIULU1 CRA1OVA 
CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA .  • 

Nr. 	5333 	din .26,0_2Q.Q4 

• a cererii adresate de: GrpRuiAgatarktalgrial  Electroputere  

jud. Dolj 	municipiul (orasul, comma) C - isav 	 

Lalescu 	nr. 	13  bl. 	 s.c. 	au. 

w.  62310  din 26,03.Z004  

CERTIFICA: 

rat la adresa: Strada Traian Latescu. Nr.13 

rnenclatorul strazilor municipiului Craiova la adresa: 

Strada Electroputere, Nr. 21  
M 

4, 	 Sef Serviciu 
t 	 ing. Elena Rim 

• 

V';/ 	• . Intoctritt, 
inch Mihu Constantip. 

L 

QQQO

o c - 

.... lei cu chitanta nr.: 	777  5  n 	din 	2U1?..2Q:t14 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 612 

privind darea în administrare, către Grădiniţa Castelul Fermecat Craiova, a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 
31.10.2013. 

Având în vedere raportul nr. 1 56 1 69/20 1 3 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune darea în administrare, către Grădiniţa Castelul Fermecat Craiova, a unui teren 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 
257/2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia, modificată  şi completată  şi Legii educaţiei naţionale nr. 1/20 1 1; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.1 15, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică  locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă  modificarea art.1, pct.a din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
, Craiova nr.341/2011, în sensul diminuării suprafeţei de teren situat în str. 

/ Electroputere, nr.2 1, dată  în administrare Colegiului ,,Ştefan Odobleja Craiova, de 
la 61.403 mp., având valoarea de 78.935.172,04 lei, 1a58.005m mp., având 
valoarea de 74.566.953,673 lei, identificată  în anexa nr.1 care face parte integrantă  

jdin prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă  darea în administrare, către Grădiniţa Castelul Fermecat Craiova, a 

terenului în suprafaţă  de 3398 mp., având valoarea de 4.668.788,5388 lei, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  în mod corespunzător anexa nr. 1, poziţia 79 
din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 1 74/200 1 în sensul 
majorării suprafeţei de teren situat în str.Electroputere, nr.2 1, Ia 3398 mp., şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 



Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 1 4 1 /2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul Ştefan Odobleja 
Craiova şi Grădiniţa Castelul Fermecat Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 	CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Traian Alexandru Corneliu BEŢIU 
	

Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

FISA MIJLOC FIX 
Cod 14-2-2 

Gru pa: 
420. TERENURI DOM PUBLIC 

Nr. inventar: 42000524 

Fel,serienr.,data doc. provenienta: D - 100003 din 31.12.2008 

Valoare de inventar: 75.618.945,11 
Valoare de achizitie: 0,01 
Amortizare lunara: 0,00 

Denumire mijloc fix si caractenstici tehnice. 
Grupul Scolar lnd. ELECTROPUTERE+Liceul de lnforma 

Loc de folosinta: INVATAMANT DP 

Accesorii: Adresa:str. Electroputere nr. 21 Vecini : N-.Gr. Sc. Arte si 
Meserii- Administratia Taberelor S- str. H. Coanda + Stadionul 
Electroputere E- Siloz + blocuri locuinte V-blocuri + str. H. Coanda, 
pavilion scoala 60761 mp. Suprafata modificata pnn HCL 
341/201 1-61 .403 MP. Modificare suprafata de la 61403mp la 
58.005mp-HCL 61 2/31.1 0.201 3 

Codul de clasificare: 
420.1.9.5. TERENURI 

Data darii in folosinta: 

Luna: Decembrie - AnuI: 2008 

Data amortizarii completa: 

Luna: Decembrie - Anul: 2028 

Durata normala de functionare: 240 luni 

Cota de amortizare: • 0,0000 % 

NFCFt 

Documentul 
(Data,felul. 
nurnarul) 

Operatiile care privesc miscarea, cresterea 
sau diminuarea valoril Mijlocului fix Buc. Debit Credit 

31.12.2008 Valoare achizitie 1 0,01 0,00 
2 01.10.2009 Reevaluare2009 1 67.293.409,99-  0,00 
3 	- 31.12.2012 Proces reevaluare Dom. Public-invatamant 1 11.641.762,O5 . 	0,00 
4 17.12.2013 Diminuare suprafsi val.Grsc Electro 1 0,00 4.368218,38 
5 30.12.2015 Proces reevaluare Dom. Publicinvatamant 1 1.051.991,44 0,00 

Total rulaje 79.987.1 63,49 4.368.21 8,38 

Sold 75.618.945,11 



FISA MIJLOC FIX 
Cocl 14-2-2 

Nr. inventar: 12003236 

Fel,serie,nr. data doc. provenienta: - din - 

Vaioare de inventar: 3.596.470,33 
Valoare de achizitie: 0,74 
Amortizare lunara: 0,00 

Denumire mijloc fix si caractenstici tehnice: 
LICEUL DE INFORMATICA STEFAN ODOBLEJA 5056 

Loc de folosinta: INVATAMANT DP 

Accesoni: 

Grupa; 
120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC 

Codul de clasificare: 
1.6.2 Constr pt invatamant; stiinta; cultura si 

Data darii iri folosinta: 
Luna: lanuarie - Anul: 1999 

Data amortizarii completa: 
Luna: lanuarie - Anul: 2049 

Durata normala de functionare: 600 luni 

Cota de amortizare: 0,0000 % 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

N,CIt 

Documeritul 
(Data,felul, 
n umaru l) 

Operatiile care privesc miscarea, cresterea 
sau diminuarea valorii Mijlocului fix 	, Buc. Debit Credit 

01.01.1999 Valoare achizitie 	. 1 0,74 0,00 
2 01.10.2009 Reevaluare 2009 1 3.026.099,26 0,00 
3 31.12.2012 Proces reevaluare Dom..Public-invatamant 1 523.515,40 0,00 
4 30.12.2015 Proces reevaluare Dom. Public invatamant 	, 1 46.854,93 0,00 

Total rulaje 	 . 3.596.470,33 0,00 

Sold 3.596.470,33 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 	 -4. ,  cAT.4■149mib, , 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 	r., - -. ,-_,:, -.7111.", , -.... ,,,,..~.,,tA  
s  Olt" 	Creiova, 200585 	 Fax: 40251/411561  

consiliulocal@primariacraiova.ro 	 . 
ISCI 9001 www.primariacraiova.ro 	 CertifIc.it 9866 C 

I 	  

4, 

DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 87294/ 31.05.2018 

Cate, 

INSPECTORATUL KOLAR JUDETEAN DOLJ, 

Str. Ion Maiorescu nr.6, 
Craiova , jud. Do1j 

Prin prezenta va rugam sa ne transmiteti istoricul privind evolutia cifrelor de scolarizare pentru 
Colegiul „Stefan Odobleja" Craiova. 

De asemenea, avand in vedere cifrele de scolarizare, va rugam sä ne comunicati dad prin preluarea 
unui imobil din administrarea Colegiului „Stefan Odoblej a" Craiova, este afectat procesul educational 
al acestei unitati de invatamint. Planul de amplasament si delimitare a imobilui ce ar putea fi preluat 
din administrarea acestei unitati de invatamant este anexat la prezenta solicitare. 

VICEPRIMAR, 
Stel;Q*,  Rara ern ti 

DIRE 
	

CUTIV, 	 SEF SERV1 
Cristu 
	

Madlen,Alic 	ischi 

SP/FG/2EX 
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	 I 0:0251411661 	 18/06/2016 113:0:3 	#002 Y.001/001 

INSPECTORATIII f,VOLAIL JUDETEAN D01,11 	 „...,,,.... 

i.. 	 ,-`--'-'"-(Ve\ Sir, loan Maiorescu Ns% 6, 200760 Craiova, 	 MINISTE.RUL . 	.... :: t' 	f .: 
Telefon 0251/420961;0351/407.395(407397) 	(1„V)•  1 EDUCA'FIEI 

, •  V'  "  --./ ROMANIA 	 Fax: 0251/42182-1,0351/107396 	 '16-',,/  NATIONALE-, - ..... --. 
E-mail: jds.11001.!:Q1j.r2 Web: IN .D.;,■.,4jetsllifs1 F .--  i-, 	" 	/- 	 ■ 

Nr. 805 /18.06.2018 

Catre 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PRIMARIAfil6iCihULOi (-.4:Aiuvi■ '
II 

_,-, I  
1" -9 

7 .  i 0 	0 	G 
i  ,..i1.0 	Luna 	Anu! 201_ 1 

l 
Ca raspuns la adresa dumneavoastr5 nr.87294/31.05.2018, inregistrat5 la I.S.J.Dolj cu 

numarul de mai sus, v5 transmitem num5rul de clase si numarul de elevi scolarizati la Colegiul 

( 

"Stefan Odobleja"Cralova In anil scolari: 2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017, 
2017-2018: 

An colar 

2012-2013 

An $colar 

2013-2014 

An ;colar 

2014-2015 

An colar 

2015-2016 

An colar 

2016-2017 

An colar 

2017-2018 

Nr. 
clase 

Nt. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nt. 
elevl 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr, 
clase 

Nr. 
elevl 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

80 2103 75 1930 71 1781 61 1534 60 1490 57 1451 

Avand in vedere reducerea numSrului de clase i a numarului de elevi, ap cum rezulta din 

situatia prezentata, tinand seama de spajiile existente , aflate in administrarea Colegiului "Stefan 

OdobleJa"Craiova i verificate la sediul unitatii de invatamant de c6tre reprezentanTii 

Inspectoratului Scolar Judetean Dolj i reprezentantul Primariei Municipiului Craiova, in prezenia 

conducerli unitatii de invatarnant, apreciem cá poate fi posibila ellberarea unor spatil de 

invatamant, prin reorganizarea acestora, astfel incat procesul instructiv educativ din cadrul unitatil 

s5 se desfasoare In conditil optime, far a fi afectat, similar anului scolar In curs, in sensul In care 
intervalul orar de desfasurarea a cursurilor pe niveluri si forma de Invatamant nu se va schimba. 

Toate acestea au fost prezentate membrilor Consiliului de AdmInistratie al Inspectoratului 

$colar Judetean Dolj,Intrunit In data de 18.06.2018. 

INSPECTOR $COLAR G 

LAR GENERAL, 

Monica SUNA 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

Prof. NIcuv:: 

COSILIER 

Dan 
	

■ aniela ILIE 



I 	 toratul Scolar Juderean Doff . „ - oiegt41 t.efan Odobieja" Craiova , • 

Str. Electroputere nr. 21 
TeliFax: 0351.405657 	Tel.: 0351.461456 

E-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com  
web: www.st*wdobleiacraiova.ro 
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PRIMA-RIA 	LIPIULUI CRAIOVA  

SERVICIUL PATRIMONI 

	

Va rugam sã aprobati In 	prin licitatie publica a spatiilor din 
incinta COLEGIULUI STEFAN ODOBLEJA: 

1. Spatiului 1— din cladirea C10, denumita CLADIRE ATELIERE1; 
2. Spatiului 2— din cladirea C10, denumita CLADIRE ATELIERE1; 
3. Spatiului 3— din cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA; 
4. Spatiului 4— din cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA; 
5. Spatiului 5— din cladirea C15, denumila CLADIRE LANGA 

POARTA STADION. 
Anexam urmatoarele documente, conform HCL 191/2015: 
1. Lista spatiilor excedentare pretabile pentru inchiriere aprobata de 

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj; 
2. Hotararea Consiului de Administratie a unitatii colare; 
3. Studiu de oportunitate memoriu privind utilitatea activitatii; 
4. Caietul de sarcini, documentatia de atribuire a contractului de 

inchiriere, instructiunile privind organizarea §i desfasurarea procedurii 
de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare; 

5. Schita/Plan amplasament §i delimitare a imobilului. 

Director, 	 Contabil sef, 
Prof. Da 

1. 
' 



INSPECTORATUL SCOLA.R JUDETEAN DOLJ 	- 

	

4,71 	MINISTERUi, EDUCATtil NATIONiktE 
Str. Ion MaiorescuNr. 6, 200760 Craiova, 

Telefon 0251/420961; 3351,407395 (407397) 
Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdolj@isjdolj.ro  Web: www.igdolj.ro   

Nr.6569 /12.02.2018 
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COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 	 . ,,:- - 	• .....,... 

Urmare solicitarilor dumneavoastr5 inregistrate la nr. de mai sus, v5 comunic5m c Insedinta 
Consiliului de administratie al Inspectoratului $colar Judetean Dolj din data de 02.02.2018 a fost 
avizata lista spatiilor excedentare pretabile pentru Inchiriere din cadrul unit5tii dumneavoastra : 

Nr. 
crt. 

Denumire spatiu Suprafata(mp) 

1 Spatiu CI5dire Ateliere 1- C 10 33,35 mp 
2 Spatiu CI5dire Ateliere 1 - C 10 39,77 mp 

3 	1 Spatiu Cladire C 15 75 mp 

Inchirierea spatiilor excedentare se poate face cu conditia de a nu fi afectata desf5surarea 
procesului instructiv educativ si cu respectarea Hotararii nr.191/2015 a Consiliului Local at 
Municipiului Craiova privind Regulamentul cadru de inchiriere a unor spatii excedentare din unit5tile 
de Inv5t5mant preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, 

(
7,31-41,nsti9sa‘Monica SUNA 44 	 „ . 

0 /2? z 
; 

CONTABIL SEF, 

Aurelia ILIUTA 



INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ - 	MINMEALA EDUCATal NATiONA1 
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,  

Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) 
Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdolj@isjdolj.ro  Web: www.isjdoliro  

Nr.8956 /24.04.2018 

C)\  
0?t".  

\O‘:' 
(-) 

Catre 

COLEG1UL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 

Urmare solicifarilor dumneavoastra" inregistrate la nr. de mai sus, va comunicam ca In edintE 

Consiliului de administratie at Inspectoratului Scolar Judetean Dolj din data de 24.04.2018 a foss 

avizat5 lista spatiilor excedentare pretabile pentru inchiriere din cadrul unitatii dumneavoastra : 

Nr. 
crt. 

Denumire spatiu Suprafata(mp) 

1 Spatiu CI5dire cantina - C3 141 mp 

2 Spatiu Clad ire cantina - C3 44,28 mp 

Inchirierea spatiilor excedentare se poate face cu conditia de a nu fi afectata desfasurarez 

procesului instructiv educativ I cu respectarea Hotarkii nr.191/2015 a Consiliului Local a 

Municipiului Craiova privind Regulamentul cadru de inchiriere a unor spatii excedentare din unitatilE 

de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, 

-----Le-ontina Monica SUNA 

' 

CONTABIL SEF, 

Aurelia ILIU A 

AI 

 



7'4.. CONSILIUL DE ADMINISTRAI C,0 
COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 

• - 
r 

HOT -AR 'AREA NR. 84/25.01.2018 
- 

privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere ale 
societitilor comerciale 

Consiliul de Administratie al Colegiului "Stefan Odobleja" intrunit Insedinta ordinara din data 
de 25.01.2018, 

in conformitate cu art. 2, lit „9a)" din H.C.L. nr. 191/2015 al Municipiului Craiova, privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitAtile de 
invAtamant preuniversitar; 

in temeiul Legii Educaliei Nationale Nr. 1/05.01.2011, art. 96 

HOTARASTE: 

Art.l. Consiliul de Administratie aproba inchirierea urmatoarelor spatii disponibile excedentare 
cu conditia expresA ca activitatile ce urmeaza a fi desfa5urate intrunesc conditiile prevazute la punctul 
(3), adica nu afecteaza procesul instructiv-educativ al co1ii, conform H.C.L. nr 191/2015, dupd cum 
urmeaza: 

1. Si cu suprafata de 33,35 mp, din clAdirea C10, dennrnita-  Cladire Ateliere 1, ce este situatA in 
incinta Colegiului „Stefan Odobleja", strada Electroputere, nr 21. Acest spatiu este identificat conform 
Planului de amplasament $i delimitare $i va avea destinatia de produce, depozitare $i alte activitAti 
conexe acestora. Si din ClAdirea C10 apartine domeniului public al Municipiului Craiova i este 
administrat de Colegiul „Stefan Odobleja". 

2. S2 cu suprafatA de 39,77 mp, din clAdirea C10, dennmitd Cladire Ateliere 1, ce este situata in 
incinta Colegiului „Stefan Odobleja", strada Electroputere, nr 21. Acest spatiu este identificat conform 
Planului de amplasament $i delimitare i va avea destinatia de produce, depozitare i alte activitati 
conexe acestora. S2 din ClAdirea C10 apartine domeniului public al Municipiului Craiova §i este 
administrat de Colegiul „Stefan Odobleja". 

3. S3 cu suprafata de 75 rap, din cladirea C15, denumitA Cladire lAnga. Poarta Stadion, ce este 
situata in incinta Colegiului „Stefan Odobleja", strada Electroputere, nr 21. Acest spatiu este identificat 
conform Planului de amplasarnent I delimitare §i va avea des-tinatia de productie, depozitare §i alte 
activitati conexe acestora. S3 din Cladirea C15 apartine domeniului public al Municipiului Craiova §i 
este administrat de Colegiul „Stefan Odobleja". 

Art.2. Consiliul de Administratie aprobä pretul minim de 10 lei/nap/lnnA, care este pretul minim 
de pomire a licitatiei pentru cele 3 spatii, in conformitate cu H.C.L. al Municipiului Craiova, nr 
214/2007, privind aprobarea tarifelor de baza minime/mp aferente spatiilor cu altA destinatie, din 
thndul lucrativ de stat, actualizate cu indicele inflatiei. 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cuno§tinta Serviciului Contabilitate de catre Serviciul 
Secretariat. 

Prewdinte Consiliul de Administratie, 

Director, 
Prof. DaniejnAlelsor 	 Secretar, 

Nac 

VRAIO 

.4j4  EDO 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA  

HOTARA.REA NR. 118/12.04.2018 

privind identificarea spatiilor disponibile excedentare i inchirierea acestora 

Consiliul de Administratie al Colegiului "Stefan Odobleja" intrunit in sedinta ordinara din data 
de 12.04.2018, 

in conformitate cu art. 2, lit „9a)" din H.C.L. nr. 191/2015 al Municipiului Craiova, privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de 
invafamant preuniversitar; 

In conformitate cu art. 15, alin (1), lit „o" din 0.M.E.N. nr 4619/2014, modificat si completat 
prin 0.M.E.N. nr 3160/2017; 

Avand in vedere cererea Asociatiei Mereu pentru Europa, inregistrata cu nr 1294/04.04.2018 de 
inchiriere a unui spatiu de 141 mp afiat In incinta Colegiului „Stefan Odobleja" si cererea de la SC 
Progas SRI inregistrata cu nr 1305/11.04.2018 de inchiriere a unui spatiu de 33 mp afiat in incinta 
Colegiului „Stefan Odobleja"; 

In temeiul Legii Educatiei Nationale Nr. 1/05.01.2011, art. 96 

HOTARASTE: 

Art.l. Consiliul de Administratie propune spre inchiriere urma.toarele spatii disponibile 
excedentare, care nu afecteaza procesul instructiv-educativ al elevilor: 

1. Spatiul 1 in suprafata de 141 mp, din cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA, ce este 
situata in incinta Colegiului „Stefan Odobleja", Craiova, str. Electroputere, nr. 21. Acest Spatiu este 
identificat conform planului de amplasament si delimitare si va avea destinatia de productie, depozitare 
si alte activitati conexe acesteia. Spatiul 1 din Cladirea C3 apartine domeniului public al Municipiului 
Craiova si este administrat de Colegiul „Stefan Odobleja". 

2. Spatiul 2 in suprafafa de 44,28 mp, din Cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA., ce este 
situata in incinta Colegiului „Stefan Odobleja", Craiova, str. Electroputere, nr. 21. Acest spatiu este 
identificat conform planului de araplasament i delimitare i va avea destinatia de productie, depozitare 

alte activitati conexe acesteia. Spatiul 2 din Cladirea C3 apartine domeniului public al Municipiului 
Craiova si este administrat de Colegiul „Stefan Odobleja". 

Art.2. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inchirierea spatiilor disponibile 
excedentare mai sus mentionat cu conditia expresa ca activitatea ce urmeaza a fi desfasurata intruneste 
conditiile prevb.zute la punctul (3), adica nu afecteaza procesul instructiv-educativ al scolii, conform 
art. 2, alin 9a) din HCL 191/2015, AL Municipiului Craiova, privind aprobarea Regula,mentului cadru 
de inchiriere a -unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar. 

Art. 3. Consiliul de Administratie aproba ca pre t minim de pomire la licitatie 10 lei/mp/luna 
pentru cele 2 spatii, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 



214/2017, privind aprobarea tarifelor de baza -  minime/mp aferente spatiilor cu altA destinatie din fondul 
locativ de stat, actualizata cu indicele inflatiei. 

Art. 4. Consiliul de Administratie aproba -  solicitarea Asociatiei Mereu pentru Europa, prin care 
solicita inchirierea spatiului de 141 mp, pand la organizarea licitatiei, la pretul de 10 leiimp/luna. 

Art. 5. Consiliul de Administratie aproba solicitarea domnului Vataselu Daniel, administrator al 
SC Progas SRL, prin care solicitA inchirierea spatiului de 33 mp, pand la organizarea licitatiei, la pretul 
de 10 lei/mp/luna. 

Art. 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta Serviciului Contabilitate de care Serviciul 
Secretariat. 

Preedinte Consiliul de Administratie, 

Directo- 
,.,- kestLet Prof. Danie" 
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DIRECTIA PATRIMONIU 	 TEcAN ODOBLEJA'' 

SERVICIUL PATRIMONIU 	 ';;1;'..`.tcoputere Nr. 21, Craiova 

Nr. 72948/ 08.05.2018 	
1IA,: 0351.46 1.456 
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Catre, 
COLEGIUL „Stefan Odobleja" 

Str. Electroputere nr.21, 
Craiova , jud. Dolj 

In sedinta de la sediul Primariei Municipiului Craiova din data de 07.03.2018, s-a comunicat 
alocarea unui spatiu Liceului „Voltaire" Craiova, incepand Cu anul scolar 2018-2019. 

In urma analizei acestei situatii, reprezentantii ISJ Dolj , Universitatii din Craiova i cei ai Primariei 
Municipiului Craiova au identificat un corp de cladire Cu teren aferent, in incinta Colegiului „Stefan 
Odobleja" ce corespunde cerintelor solicitate de Liceul „Voltaire" Craiova, astfel Incat, incepand cu 1 
septembrie 2018, sa se poata derula procesul instructiv-educativ. 

Fata de cele prezentate, va solicitam sã ne comunicati Hotararea Consiliului de Administratie al 
Colegiului „Stefan Odobleja" privind luarea la cunostiinta fata de incetarea dreptului de administrare 
asupra bunului ce urmeaza a fi predate autoritatii locale. 

DI 
icinovschi 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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CER-CreVINgle.  
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DIRECTIA PATRIMONIU 	
n ,, 	 ODOBLEJA1 

SERVICIUL PATRIMONIU 	
Nr. 21, Craiova 

Nr. 72948/ 08.05.2018 	
: 0.351.461. 456  

165. 

Care, 
COLEGIUL „Stefan Odobleja" 

Str. Electroputere nr.21, 
Craiova jud. Dolj 

In sedinta de la sediul Primariei Municipiului Craiova din data de 07.03.2018, s-a comunicat 
alocarea unui spatiu Liceuiui „Voltaire" Craiova, incepand cu anul scolar 2018-2019. 

In urma analizei acestei situatii, reprezentantii ISJ Dolj , Universitatii din Craiova Si cei al Primariei 
Municipiului Craiova au identificat un corp de cladire cu teren aferent, In incinta Colegiului „Stefan 
Odobleja" ce corespunde cerintelor solicitate de Liceul „Voltaire" Craiova, astfel Moat, incepand cu 1 
septembrie 2018, sa se poata derula procesul instructiv-educativ. 

Fata de cele prezentate, vá solicitam sà ne comunicati Hotararea Consiliului de Administratie al 
Colegiului „Stefan Odobleja" privind luarea la cunostiinta fata de incetarea dreptului de administrare 
asupra bunului ce urmeaza a fi predate autoritatii locale. 

icinovschi 

FG/2EX 
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'iTRE, . 	 .., 
PRIMARL 	LCIPIULUI CRAIOVA 	- 

SERVICIUL PATRIMON 

Va rugam sa aprobati inchirierea prin licitatie publica a spatiilor din 
incinta COLEGIULUI STEFAN ODOBLEJA: 

1. Spatiului 1— din cladirea C10, denumita CLADIRE ATELIERE1; 
2. Spatiului 2— din cladirea C10, denumita CLADIRE ATELIERE1; 
3. Spatiului 3— din cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA; 
4. Spatiului 4— din cladirea C3, denumita CLADIRE CANTINA; 
5. Spatiului 5— din cladirea C15, denumita CLADIRE LANGA 

POART -A. STADION. 
Anexam urmatoarele documente, conform HCL 191/2015: 
1. Lista spatiilor excedentare pretabile pentru inchiriere aprobata de 

Inspectoratul Scolar Judetean Doti; 
2. Hotararea Consiului de Administratie a unitatii §colare; 
3. Studiu de oportunitate memoriu privind utilitatea activitatii; 
4. Caietul de sarcini, documentatia de atribuire a contractului de 

inchiriere, instructiunile privind organizarea §i desfa§urarea procedurii 
de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare; 

5. Schita/Plan amplasament §i delimitare a imobilului. 

Director, Contabil sef, 
Prof. Dani1 A 	- 	Tr\XT  "tuva 
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INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ • 
- 	miNisTEktn. EoticKritl NATIONA“ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, 

Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) 
Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdolj@isjdolj.ro  Web: www.isjdol.j.ro  
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Catre 

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 

Urmare solicithrilor dumneavoastra Inregistrate la nr. de mai sus, vä comuniam c Insedinta 
Consiliului de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj din data de 02.02.2018 a fost 
avizata lista spatiilor excedentare pretabile pentru Inchiriere din cadrul unitStii dumneavoasta : 

Nr. 

crt. 

Denumire spatiu Suprafata(mp) 

1 Spatiu CI5dire Ateliere 1- C 10 33,35 mp 

2 Spatiu Cl5dire Ateliere 1 - C 10 
1 

39,77 mp 

3 Spatiu CI5dire C 15 75 mp 

Inchirierea spatiilor excedentare se poate face cu conditia de a nu fi afectata desfasurarea 
procesului instructiv educativ si cu respectarea Hotararii nr.191/2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind Regulamentul cadru de Inchiriere a unor spatii excedentare din unitatile 

de InvatSmant preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 

INSPECTOR KOLAR GENERAL, 

f 	
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CONTABIL SEF, 

Aurelia ILIUTA 
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INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ 
MiNiSTERUL EDLICATEEI NATIONA Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, 

Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) 
Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdolj@isjdolj.ro  Web: www.isjdolj.ro  

Nr.8956 /24.04.2018 
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Catre •  

COLEG I UL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 

Urmare solicitarilor dumneavoastra inregistrate la nr. de mai sus, v5 comunic5m c5 in sedinta 

Consiliului de administratie al lnspectoratului 5colar Judetean Dolj din data de 24.04.2018 a fost 

avizata lista spatiilor excedentare pretabile pentru inchiriere din cadrul unitatii dumneavoastra : 

Nr. 

crt. 

Denumire spatiu Suprafata(mp) 

Spatiu ClAdire cantina - C3 141 mp 

2 Spatiu Cradire cantina - C3 44,28 mp 

inchirierea spatiilor excedentare se poate face cu conditia de a nu fi afectata desfasurarea 
procesului instructiv educativ si cu respectarea Hot5rarii nr.191/2015 a Consiliului Local al 

Municipiului Craiova privind Regulamentul cadru de inchiriere a unor spatii excedentare din unitatile 

de invat5mant preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 

INSPECTOR KOLAR GENERAL, 	 CONTABIL SEF, 

7
----1:e-ontina Monica SUNA 
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Biroul de carte funciara 
Judecatoria Craiova 
Judetui Dolj 

SAR NR 4387/2004 

INCHEIERE NR 4387 

cator RALUCA DINCULESCU 

Asupra cererii introduse de Grupul Scolar Industrial Electroputere Craiova privind 
a dreptului de proprietate in Cartea Funciara in baza HG nr 965/2002 si a protocolului 
a primire din 17.09.2001 

Vazand referatul conducatorului de carte funciara in sensul ca nu exista piedici la 
.fiind indeplinite conditiile prevazute la art.50 din Legea 7/1996 

DISPUNE 

Admite cererea inregistrata sub nr 4387/26.03.2004. 
1 Dispune infiintarea CFI nedefinitiva 34268 Craiova Cu privire la imobilul situat in 

3 str Traian Lalescu nr 13 actual str Electroputere nr 21 compus din teren intravilan 
mp ( din mas 61403 mp) si constructiile:C 1 pavilion scoaloC 2- camin elevi nr 5;C 3- 
- garaj; C 4- atelier instruire practica; C 5- punct termic;C 6- sala sport; C 7 — post 

rmare ; C 8 — cabina portar; C 9 — depozit alimente; C 10- atelier intretinere;, cu nr cad 
741, 'mobil ce se va inscrie sub Al. 

2 Dispune intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului de sub Al in 
Consiliul Local al Municipiului Craiova sub Bl. 

3 Dispune notarea dreptului de administrare asupra imobilului de sub Al in 
o Grupul Scolar Industrial Electroputere Craiova sub Cl 

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare. 
Prezenta se va comunica: 
Data in cam cons la data de 30.03.2004 

JUDECATOR 
	

CONDUCATOR CARTE FUNCIARA 
RADvArd rARIUMNI 
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