
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 
 
 

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind închirierea, prin încredinţare directă, către Şcoala Postliceală Sanitară 

„San-Eco-Med” Craiova, a unui spaţiu din incinta Liceului „Traian Vuia” Craiova 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 

     Având în vedere expunerea de motive nr.160161/2018, rapoartele nr.171192/2018 
al Direcţiei Patrimoniu și nr.171345/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune închirierea, prin încredinţare 
directă, către Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a unui spaţiu din 
incinta Liceului „Traian Vuia” Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-865 şi art.868 din 
Codul Civil şi art.108 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova; 

 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 închirierea, prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, către 
Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 
511,40 mp., situat la etajul III, Corp B, din incinta Liceului „Traian Vuia” Craiova, 
str.Rovinari, nr.1A, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ. 

Art.2. Chiria se va stabili conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2007 prin care s-au stabilit tarifele de bază minime pentru chiriile 
lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

 Art.3. Se împuterniceşte directorul Liceului „Traian Vuia” Craiova să organizeze 
procedura de închiriere, prin încredinţare directă, a spaţiului identificat la art.1 şi 
să semneze contractul de închiriere. 

 Art.4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018-2019, Şcoala Postliceală 
Sanitară „San-Eco-Med” Craiova are obligaţia de a  prezenta acreditarea obţinută 
de la Ministerul Educaţiei Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 



 

 
  
 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul „Traian Vuia” Craiova 
şi Şcoala Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” 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. 160161 / 05 . 10 . 2018 

 
Expunere de motive 

 
 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 153063/2018, Liceul „Trian Vuia” 
Craiova, cu sediul în str. Rovinari, nr. 1A, a solicitat aprobarea închirierii prin încredinţare directă, către 
Şcoala Postliceală „San-Eco-Med” a unui spaţiu în suprafaţă de 511,40mp, situat la etajul III, clădirea 
corp B, din incinta Liceului Traian Vuia Craiova, spaţiu  necesar desfăşurării activităţii acestei unităţi de 
învăţământ postliceal. 
 Prin HCL nr. 191/2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat Regulamentul cadru de 
închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Craiova. 
 Închirierea prin încredinţare directă către unităţi de învăţământ privat se efectuează conform 
prevederilor art. 9(1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 
191/2015. 
 Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 
108 se prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi 
specifice, conform legii, din donaţii, sponzorizări sau alte surse legal constituite. 
 Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt 
utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. 
 Închirierea acestui spaţiu a fost avizată de către Inspectoratui Judeţean Dolj, conform adresei nr. 
14138/21.09.2018. 
 Şcoala Posliceală Sanitară „San-Eco-Med” Craiova este în reţeaua unităţilor de învăţământ 
preuniversitar particular din Craiova,  şi este identificată la poz. 10 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 7/2018 
prin care s-a aprobat organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din Municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019. 
 Având în vedere aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionate nr. 4527/02.09.2014 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei „San-
Eco-Med” din Municipiul Craiova pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala 
Postliceală Sanitară „San-Eco-Med” din Municipiul Craiova şi Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionate 
nr. 4901/11.11.2014 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei „San-Eco-Med” 
din Municipiul Craiova pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară 
„San-Eco-Med” din Municipiul Craiova şi ţinând cont de solicitarea nr. 153063/2018 privind acordul 
deliberativului local al Municipiului Craiova de a închiria Şcolii Postliceale „San-Eco-Med” a unui spaţiu 
în suprafaţă de 511,40mp, situat la etajul III, clădirea corp B, din incinta Liceului Traian Vuia Craiova, 
spaţiu  necesar desfăşurării activităţii acestei unităţi de învăţământ postliceal, precum şi de prevederile 
„Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/2015, este necesar şi 

oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin încredinţare directă, către 
Şcoala Postliceală „San-Eco-Med” a unui spaţiu în suprafaţă de 511,40mp, situat la etajul III, clădirea 
corp B, din incinta Liceului Traian Vuia Craiova, str. Rovinari, nr. 1A, spaţiu  necesar desfăşurării 
activităţii acestei unităţi de învăţământ postliceal. 
  
                    Primar,                                                             
Director executiv,  

           Mihail Genoiu                                                          

Cristian Ionuţ Gâlea 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.171192 / 22.10.2018                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR, 
                                                                                                                      Mihail Genoiu 
   
 
 

RAPORT 
 

În urma întocmirii expunerii de motive înregistrată cu nr. 160161/05.10.2018, Primarul 
Municipiului Craiova a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea: 

- Închirierii prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare 
activităţi de învăţământ, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a spaţiului 
situat la etajul III din Corp B, în suprafaţă de 511,40mp, din incinta Liceului "Traian Vuia" 
Craiova, str. Rovinari, nr. 1A. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 153063/2018, Liceul 
"Traian Vuia"  Craiova, str. Rovinari, nr. 1A, înaintează documentele necesare privind aprobarea 
închirierii prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare activităţi de 
învăţământ, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a  spaţiului disponibil 
din incinta unităţii de învăţământ Liceul "Traian Vuia", în suprafaţă de 511,40mp, situat la etajul 
III din Corpul B, identificat în Anexa nr. 1 la acest raport. Spaţiul în suprafaţă de 511,40mp este 
compus din sălile de clasă numerotate cu 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, holul de acces precum şi 
grupurile sanitare pentru fete, băieţi şi profesori, iar acestea sunt haşurate pe planul de 
amplasament şi delimitare al etajului III din Corpul B (Anexa nr. 1 la acest raport). 

Propunerea  este motivată de următoarele considerente: 
- Prin HCL nr.191/28.05.2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  

Regulamentul  cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 

- Închirierea prin încredinţare directă către unităţi de învăţământ privat se efectuează 
conform prevederilor Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova”, ce a fost 
aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015 

- Prin  Legea nr. 1/2011 -Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a  statuat în cuprinsul art. 112 alin. (1) că  ,,Unităţile de învăţământ de stat pot 
deţine în administrare bunuri proprietate publică, alin.(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de 
educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale 
celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul 
public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei 
materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 
administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 şi în temeiul  Hotărârii Consiliul Local 
al  Municipiului Craiova nr. 96/2001, au fost încheiate între  Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, Protocoale de Predare-Primire având ca 
obiect predarea şi respectiv primirea clădirilor şi terenurilor în care aceste unităţi îşi desfăşoară 
activitatea. 

- Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare  
la art.108  se prevede că  unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri 
proprii din  activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponzorizări sau din alte surse legal 
constituite. Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau 
suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. 



- Închirierea spaţiului a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj conform 
adresei nr. 14138/21.09.2018. 

- În cadrul şedinţei din 06.09.2018, Consiliului de Administraţie al Liceul "Traian Vuia"  
Craiova, a încheiat procesul verbal al şedinţei prin care s-a aprobat închirierea spaţiului, precum 
şi preţul minim de pornire la procedura de închiriere prin închiriere directă, către Asociaţia 
"San-Eco-Med" Craiova - Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, pe o perioadă de 
patru ani, în condiţiile în care închirierea acestuia nu afectează desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ al unităţii de învăţământ Liceul "Traian Vuia"  Craiova. 

Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova funcţionează ca unitate de 
învăţământ preuniversitară particulară începând din anul 2014, fiind evidenţiată în 

reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate 

din Municipiul Craiova, la poz. 2 din Anexa nr. 3 din HCL nr. 597/27.11.2014. 
Această unitate de învăţământ preuniversitar particulară a funcţionat în fiecare an şcolar, 

începând din anul 2014 până în prezent, iar în anul şcolar 2018-2019 figurează la poz. 10 din 
Anexa nr. 2 la HCL nr. 7/31.01.2018, în care este aprobată organizarea reţelei de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019. 

Activitatea şcolară a acestei unităţi de învăţământ preuniversitar particulară s-a desfăşurat, 
începând din anul şcolar 2014-2015, în incinta Şcolii Gimnaziale Elena Farago Craiova, str. 
Elena Farago, nr. 19, aflat în administrarea acesteia. 

Activitatea s-a desfăşurată în incinta Şcolii Gimnaziale Elena Farago Craiova, str. Elena 
Farago, nr. 19, ca urmare a punerii în aplicare a HCL nr. 263/29.05.2014 prin care Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a aprobat scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o 
perioadă de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă de 540mp, aparţinând domeniului publical 
Municipiului Craiova, din incinta Şcolii Gimanziale " Elena Farago " Craiova, situat în str. 
Elena Farago, nr. 19, aflat în administrarea acesteia. 

În acest moment contractul dintre Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova şi 
Şcoala Gimnazială Elena Farago Craiova are termenul expirat şi ca atare închirierea printr-un 
nou contract se poate efectua numai în conformitate cu prevederile din „Regulamentul cadru de 
închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015. 

Din analizarea solicitării nr. 153063/2018 transmisă de către Liceul "Traian Vuia"  Craiova, 
str. Rovinari, nr. 1A, privind propunerea de închiriere prin încredinţare directă, pentru o 
perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a  spaţiului 
disponibil, situat în incinta unităţi de învăţământ Liceul "Traian Vuia"  Craiova, precum şi a 
materialelor anexate la prezentul raport de specialitate se constată că sunt îndeplinite 
prevederile Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova”, ce a fost 
aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015. 

În raport cu aceste preveder Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii 
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015, propunerea de închiriere prin 
încredinţare directă, pentru o perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-
Med" Craiova, a  spaţiului disponibil, situat în incinta unităţi de învăţământ Liceul "Traian 
Vuia"  Craiova, are la bază următoarele: 

- Ordinul nr. 4527/02.09.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţiei "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, 
pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv 
nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările 
profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical 
de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ 
„cu frecvenţă (zi)”. 
- Ordinul nr. 4901/11.11.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 



autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţiei "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, 
pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv 
nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările 
profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical 
de laborator”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare 
„română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”. 
- Încheierea nr. 63/11.03.2014 a Judecătoriei Craiova-Secţia Civilă - Asociaţii şi Fundaţii, 
din dosarul nr. 8147/215/2014, prin care s-a admis cererea Asociaţiei "San-Eco-Med" 
Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 53, parter, privind dispunerea 
înscrierii "San-Eco-Med" Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 53, parter, 
în registrul special al instanţei -„Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept 
efect dobândirea personalităţii juridice. 
- HCL nr. 7/31.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019, în 
care la poz. 10 din Anexa nr. 2 este Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med”.   
Ca atare, având în vedere: 

- Adresa nr. 14138/21.09.2018 prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a avizat  
închirierea spaţiului în suprafaţă de 511,40mp, identificat în Anexa nr. 1 la prezentul raport;  
- Procesul verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Liceul "Traian Vuia"  Craiova, 
din 06.09.2018, prin care s-a aprobat închirierea spaţiului, preţul minim de pornire la 
procedura de închiriere prin închiriere directă, către Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova - 
Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, pe o perioadă de patru ani;  
- Ordinul nr. 4527/02.09.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, 
pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv 
nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările 
profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical 
de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ 
„cu frecvenţă (zi)”; 
- Ordinul nr. 4901/11.11.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, 
pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv 
nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările 
profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical 
de laborator”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare 
„română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”; 
- Încheierea nr. 63/11.03.2014 a Judecătoriei Craiova-Secţia Civilă - Asociaţii şi Fundaţii, 
din dosarul nr. 8147/215/2014, prin care s-a admis cererea Asociaţiei "San-Eco-Med" 
Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 53, parter, privind dispunerea 
înscrierii "San-Eco-Med" Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 53, parter, 
în registrul special al instanţei -„Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept 
efect dobândirea personalităţii juridice; 
- Încheierea nr. 109/03.07.2007 din dosarul nr. 14761/215/2007 a Judecătoriei Craiova 
privind dispunerea înscrierii Asociaţiei Edunet, cu sediul în Craiova, str. Basarabia, nr. 9, bl. 
E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, în registrul special al instanţei -„Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, 
înscriere având drept efect dobândirea personalităţii juridice; 
- HCL nr. 7/31.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019, în 
care la poz. 10 din Anexa nr. 2 este Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med” (POS) 
Craiova.   



Astfel se constată că sunt  îndeplinite prevederile Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de 
închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015, referitor la solicitarea 
exprimată prin adresa nr. 153063/2018, privind acordul deliberativului local de  aprobare a 
închirierii prin încredinţare directă, pentru o perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală 
Sanitară "San-Eco-Med” Craiova, a  spaţiului disponibil, situat în incinta unităţi de 
învăţământ „ Liceul "Traian Vuia"  Craiova. Documentele avute în vedere sunt: 

- Ordinul nr. 4527/02.09.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Chiria se va stabili conform prevederilor HCL nr. 
214/2007 prin care s-au stabilit tarifele de bază minime pentru chiriile lunare/mp. aferente 
spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat.  pentru nivelul de învăţământ postliceal 
(nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical 
generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”; 
- Ordinul nr. 4901/11.11.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, 
pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform HG nr. 866/2008, respectiv 
nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările 
profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical 
de laborator”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare 
„română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”. 
Urmează ca Şcoala Postliceală "San-Eco-Med" Craiova să efectueze la Ministerului 

Educaţiei Naţionale, prin ARACIP, demersurile necesare obţinerii acreditării pe care o va 
prezenta autorităţii publice locale a Municipiului Craiova, în termen de 10 zile de la obţinere, 
dar nu mai târziu de încheierea semestrului I al anului şcolar 2018/2019. 

Drept urmare a solicitării exprimate prin adresa Liceului "Traian Vuia"  Craiova, înregistrată 
la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 153063/2018, s-a întocmit prezentul raport pentru 
aprobarea închirierii spaţiului disponibil, cu menţiunea că se va mandata Directorul Liceului 
"Traian Vuia"  Craiova, să organizeze procedura de închiriere prin încredinţare directă, pentru o 
perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a  spaţiului 
disponibil în suprafaţă de 511,40mp,  situat la etajul III din Corp B, Liceul "Traian Vuia" 
Craiova, str. Rovinari, nr. 1A, identificat în Anexa nr. 1 la acest raport, şi să semneze contractul 
de închiriere a spaţiului disponibil. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.14 ale Legii nr. 213/1998 privind  
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-865 şi 
art.868 Cod Civil, art.108 din Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.191/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în temeiul  
art.36, alin2, lit.c coroborat cu alin 5, lit.a şi b, art 123 alin (1), (2) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind  administraţia  publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
1. Închirierea prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare activităţi 

de învăţământ, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a spaţiului situat 
la etajul III din Corp B, în suprafaţă de 511,40mp, din incinta Liceului "Traian Vuia" 
Craiova, str. Rovinari, nr. 1A, spaţiu identificat în Anexa nr. 1 la acest raport. 

2. Chiria se va stabili conform prevederilor HCL nr. 214/2007 prin care s-au stabilit tarifele de 
bază minime pentru chiriile lunare/mp, aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ 
de stat. 

 



3. Împuternicirea Directorului Liceului "Traian Vuia" Craiova să organizeze   procedura de 
închiriere prin încredinţare directă a spaţiului şi să semneze contractul de închiriere a 
spaţiului precizat la punctul 1 din prezentul raport. 

4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018/2019, Şcoala Postliceală Sanitară 
"San-Eco-Med" Craiova, are obligaţia de a prezenta acreditarea obţinută de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 

 
Director Executiv,                                                           Întocmit,        
     Ionuţ Gâlea                                                         cons. Stelian Marta             

 
 
 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  171345  / 22.10.2018  
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 

Avand in vedere: 
− Expunerea de motive nr. 160161/05.10.2018 
− Raportul nr. 171192/22.10.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 153063/2018, Liceul 

"Traian Vuia"  Craiova, str. Rovinari, nr. 1A, înaintează documentele necesare 
privind aprobarea închirierii prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, 
pentru desfăşurare activităţi de învăţământ, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-
Eco-Med" Craiova, a  spaţiului disponibil din incinta unităţii de învăţământ Liceul 
"Traian Vuia", în suprafaţă de 511,40mp, situat la etajul III din Corpul B 

− Adresa nr. 14138/21.09.2018 prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a avizat  
închirierea spaţiului în suprafaţă de 511,40mp, identificat în Anexa nr. 1 la prezentul 
raport;  

− Procesul verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Liceul "Traian Vuia"  
Craiova, din 06.09.2018, prin care s-a aprobat închirierea spaţiului, preţul minim de 
pornire la procedura de închiriere prin închiriere directă, către Asociaţia "San-Eco-
Med" Craiova - Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, pe o perioadă 
de patru ani;  

− Ordinul nr. 4527/02.09.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru 
unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-
Eco-Med" Craiova, pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform 
HG nr. 866/2008, respectiv nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate 
şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, 
„asistent medical de farmacie”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”; 

− Ordinul nr. 4901/11.11.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care s-a acordat 
autorizarea de funcţionare provizorie Asociaţia "San-Eco-Med" Craiova, pentru 
unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "San-
Eco-Med" Craiova, pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivel 3 avansat, conform 
HG nr. 866/2008, respectiv nivel 5, conform HG nr. 918/2013),  domeniul „sănătate 
şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, 
„asistent medical de farmacie”, „asistent medical de laborator”, „asistent medical de 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de 



  

învăţământ „cu frecvenţă (zi)”; 
− Încheierea nr. 63/11.03.2014 a Judecătoriei Craiova-Secţia Civilă - Asociaţii şi 

Fundaţii, din dosarul nr. 8147/215/2014, prin care s-a admis cererea Asociaţiei "San-
Eco-Med" Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 53, parter, privind 
dispunerea înscrierii "San-Eco-Med" Craiova, cu sediul în Craiova, str. Împăratul 
Traian, nr. 53, parter, în registrul special al instanţei -„Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor”, înscriere având drept efect dobândirea personalităţii juridice; 

− Încheierea nr. 109/03.07.2007 din dosarul nr. 14761/215/2007 a Judecătoriei Craiova 
privind dispunerea înscrierii Asociaţiei Edunet, cu sediul în Craiova, str. Basarabia, 
nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, în registrul special al instanţei -„Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept efect dobândirea personalităţii 
juridice; 

− HCL nr. 7/31.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-
2019, în care la poz. 10 din Anexa nr. 2 este Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-
Med” (POS) Craiova.   

− Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015 

− Potrivit art.14 din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, modificată şi completată 

− Conform art. 858-862 si art. 868 din Codul Civil 
− Potrivit art.108 din Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare 
− HCL nr.191/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii 

disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
1. Închirierea prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare activităţi de 

învăţământ, către Şcoala Postliceală Sanitară "San-Eco-Med" Craiova, a spaţiului situat la etajul 
III din Corp B, în suprafaţă de 511,40mp, din incinta Liceului "Traian Vuia" Craiova, str. 
Rovinari, nr. 1A, spaţiu identificat în Anexa nr. 1 la raport. 

2. Chiria se va stabili conform prevederilor HCL nr. 214/2007 prin care s-au stabilit tarifele de 
bază minime pentru chiriile lunare/mp, aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat. 

3. Împuternicirea Directorului Liceului "Traian Vuia" Craiova să organizeze procedura de 



  

închiriere prin încredinţare directă a spaţiului şi să semneze contractul de închiriere a spaţiului 
precizat la punctul 1 din raport. 

4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018/2019, Şcoala Postliceală Sanitară "San-
Eco-Med" Craiova, are obligaţia de a prezenta acreditarea obţinută de la Ministerul Educaţiei 
Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 

 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                c.j. Pîrvu Denisa 
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