
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

        
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între municipiul 
Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”) 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.11.2015; 
          Având în vedere raportul nr.174002/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între municipiul 
Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”); 
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată; 

Potrivit Deciziei nr.3006/13.08.2014 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor 
bunuri imobile care au aparţinut  cultelor religioase din România; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, art.123, 
alin.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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor prevăzute în Decizia nr.3006/13.08.2014 a Comisiei 
Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România. 

Art.2. Se aprobă Protocolul de predare-primire încheiat între municipiul Craiova şi 
Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”) având ca obiect bunurile prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre şi identificate în planul de amplasament şi 
delimitare a imobilului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze protocolul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Congregatio Jesu (Fostul 
Institut „Sf. Maria”) vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 174002/20.11.2015 

 Se aprobă, 
    Primar, 

Lia Olguta Vasilescu 
  
 
 

RAPORT 
                    
 

 În inventarul domeniului public al Municipiului Craiova şi HG nr. 965/2002 
privind atestarea domeniului public al Municipiului Craiova se află la poziţia 5113 
imobil  situat în Craiova,  str. Împăratul Traian nr. 65 (actualmente nr. 39). 
 Întregul imobil, construcţii şi teren, în suprafaţă de 7936 mp a fost revendicat de 
CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”), cu sediul în oraşul 
Popeşti – Leordeni, Şoseaua Olteniţei, nr. 6, judeţul Ilfov,  în baza  OUG nr. 94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România. 
 Prin Decizia nr. 3006/13.08.2014 Comisia Specială de Retrocedare unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a dispus retrocedarea în 
favoarea CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”)  imobilul 
compus din construcţii şi teren în suprafaţă de 5859 mp teren şi construcţii  situat în 
Craiova,  str. Împăratul Traian nr. 39 identificat prin Lotul 2 din Planul de amplasament şi 
delimitare. 
 Întrucât prin aceasta s-a dispus restituirea parţială a imobilului solicitat, 
CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) a formulat contestaţie 
împotriva Deciziei nr. 3006/13.08.2014 aceasta făcând obiectul dosarului 
nr.1656/215/2014, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova. 
 Prin adresa nr. 173088/19.11.2015 titularul actului administrativ menţionat  
solicită Municipiului Craiova încheierea protocolului de predare primire a  părţii din 
imobil ce face obiectul  Deciziei nr. 3006/13.08.2014 a Comisia Specială de Retrocedare 
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.  
 În procedura administrativă reglementată de  OUG nr. 94/2000 a fost întocmită 
expertiză de specialitate care a lotizat imobilul funcţie de întinderea dreptului de 
proprietate anterior preluării. 
 Astfel Lotul 1 în suprafaţă de 1752 mp şi lotul 2 în suprafaţă de 5859 mp  sunt 
deservite de o servitute de trecere în suprafaţă de 317 mp, suprafaţă de teren pe care 
autoritatea locală doreşte să o păstreze în proprietate exclusivă întrucât este necesară şi 
utilă desfăşurării bunei activităţi a imobilului rămas în proprietatea municipalităţii, 
potrivit destinaţiei şi funcţionalităţii sale. 
 Precizăm în acelaşi timp că a fost realizată o investiţie  în cuantum de 392.050 lei 
reprezentând centrală termică care deserveşte construcţiile atribuite în exclusivitate de 
către Comisia Specială de Retrocedare unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România în favoarea CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. 
MARIA”). 



 Analizând oportunitatea dezafectării centralei termice în raport de menţinerea în 
proprietatea municipiului Craiova a suprafeţei de 307 mp se poate aprecia că prima 
variantă este dezavantajoasă pentru municipalitate astfel încât în procedura de negociere 
părţile au convenit asupra consfinţirii încetării stării de indiviziune, punerea în executare 
a Deciziei  nr. 3006/13.08.2014, renunţarea la  afectaţiunea de interes public de unitate 
de învăţământ pe o perioadă de 10 ani , aspecte care pot fi stinse numai prin încheierea 
Protocolului de predare primire, anexă la prezentul raport. 
 Faţă de cele expuse, având în vedere necesitatea instituirii proprietăţii exclusive a 
municipiului Craiova şi a CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) 
asupra imobilului menţionat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, 
Decizia nr. 3006/13.08.2014 a Comisiei Speciale de Retrocedare unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor religioase din România, dispoziţiile Legii nr. 215/2001, 
republicată cu modificările  şi completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi privată şi regimul juridic al acesteia completată cu dispoziţiile 
Codului civil propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele : 

Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Craiova a bunurilor prevăzute în Decizia nr. 3006/13.08.2014; 

Aprobarea protocolului de predare -  primire a bunurilor prevăzute în Decizia 
nr. 3006/13.08.2014 şi identificate prin planul de amplasament şi delimitare 
a imobilului, care face parte integrantă din acesta. 

Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze  Protocolului de 
predare -  primire. 

 
 

Director executiv,                                                           Intocmit, 
   Gâlea Ionuţ                                                            Popescu Cosmin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA               CONGREGATIO JESU (FOST 
                                                                                      INSTITUT „SF. MARIA”) 
NR..................................                                              NR..................................  
 

PROTOCOL 
DE PREDARE – PRELUARE 

ÎNCHEIAT AZI ................................................ 
 
 

 Între : 
 1. Municipiul Craiova - cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, reprezentată 
legal prin Lia Olguţa Vasilescu – Primarul Municipiului Craiova, având Cod de 
înregistrare fiscală – 4417214 şi Cont Bancar – RO07TREZ29124510220XXXXX, 
deschis la Trezoreria Craiova, în calitate de predător 
 şi 
 2. CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”), cu sediul în 
oraşul Popeşti – Leordeni, Şoseaua Olteniţei, nr. 6, judeţul Ilfov,  reprezentată legal 
prin -----------------------, având Cod de înregistrare fiscală ------------ şi Cont Bancar – 
---------------------------------------------, deschis la ---------------------, în calitate de 
primitor,  
 
 Având în vedere următoarele: 

− OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România ; 

− Decizia nr. 3006/13.08.2014 a Comisiei Speciale de Retrocedare unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România ; 

− HCL Craiova nr............... de aprobarea a trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în  Decizia 
nr. 3006/13.08.2014 ; 
 

 
 au convenit încheierea prezentului, 
  

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE 
 
 

 Art. 1 În conformitate cu prevederile OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea 
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Decizia nr. 
3006/13.08.2014 a Comisiei Speciale de Retrocedare unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România, reprezentanţii  Municipiul Craiova şi cei ai 
CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) au procedat la predarea – 
primirea bunurilor prevăzute în  Decizia nr. 3006/13.08.2014 şi identificat prin planul 
de amplasament şi delimitare a imobilului anexat care face parte integrantă din 
aceasta. 
 



 Art. 2 Operaţiunea de predare primire s-a efectuat pe bază de inventariere 
faptică de către comisia numită prin Dispoziţie Primarului Municipiului Craiova nr. 
…..... …........., datele rezultate fiind consemnate în anexa la prezentul protocol. 
  
 Art. 3 În condiţiile art. 408 coroborat cu art. 404 şi art. 463  Cod 
procedură civilă CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) se 
obligă să renunţe la exercitarea căii de atac (achiesarea la hotărârea 
judecătorească ) inclusiv la dreptul dedus judecăţii ce face obiectul dosarului nr.  
1656/54/2014 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova 
  
 Art. 4 Municipiul Craiova renunţa la dreptul stabilit în favoarea sa prin 
art. 3 din Decizia nr. 3006/13.08.2014 de a menţine afectaţiunea de interes public 
de unitate de învăţământ pe o perioadă de 10 ani de la data emiterii acesteia  
respectiv 13.08.2014. 
 
 
 Art. 5 Municipiului Craiova rămâne proprietar exclusiv al aleii de acces cu 
servitute de trecere în suprafaţă de 307 mp, identificată în Planul de amplasament  şi 
delimitare a imobilului ce face parte integrantă din  Decizia nr. 3006/13.08.2014, 
între punctele 60 - 60A – 47 – 70 – 44 - 45 – 46. 
 
 Art. 6 CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) devine  
proprietar exclusiv al îmbunătăţirilor efectuate asupra imobilului retrocedat ulterior 
preluării abuzive respectiv: 

− sistemul de încălzire edificat de autoritatea locală (centrală termică) cu o 
valoare de 426.275,97 lei conform inventarului 
 

 
 Art.7 CONGREGATIO JESU (FOST INSTITUT „SF. MARIA”) are 
obligaţia de a îndeplini formalităţile de publicitate imobiliară a imobilului ce face 
obiectul prezentului protocol, dată de la care se face dovada dreptului de proprietate 
asupra imbilului. 
 
 Art8. Prezentul protocol s-a întocmit la data de …...................în 4 (patru) 
exemplare, câte două pentru fiecare parte. 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA             CONGREGATIO JESU (FOST 
                                                                                      INSTITUT „SF. MARIA”) 
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