
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

                                  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, a  

unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
str.Crişului, nr.9 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.23159/2021, raportul nr.26685/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.27811/2021 prin care se propune 
darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, a  bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, nr.9; 
          În conformitate cu prevederile  art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
modificată şi completată,  art.858 -870 din Codul Civil; 
          În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  
a bunurilor: corp clădire C6-nr. cadastral 211886-C4, C8-nr. cadastral 211886-C6, 
înscrise în Cartea Funciară nr.211886, situate în municipiul Craiova, str.Crișului, 
nr.9 şi identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea desfășurării activității, cu condiția obținerii avizului conform al 
Ministerului Educației și Cercetării pentru schimbarea destinației. 

Art.2. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de protocol, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare-
predare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.333/2011 referitoare la darea în administrare către 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, a unui bun situat în str.Crişului, nr.9 şi 
nr.174/2001 referitoare la darea în administrare către unităţile de învăţământ 
preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                 

Direcţia Patrimoniu                                                                     

Serviciul Patrimoniu                                                               

nr.23159/04.02.2021 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a unor 

bunuri situate în Craiova, str. Crişului, nr.9. 
. 

 

     Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
cu nr. 111370/03.08.2020, solicită darea în administrare a corpurilor de clădire C6, C8 și terenul 

sportiv în suprafață de 631 mp, situate în Craiova, str. Crișului, nr.9,  în vederea desfășurării în bune 
condiții a activităților ansamblului  . 

 Bunurile solicitate de către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, fac parte din imobilul situat 

în str. Crisului nr.9, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, fiind identificat la poziţia 
3659 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008.  

 Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2011 și 477/2011, 
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, deține în administrare o parte din bunurile aflate la adresa mai 

sus menționată, iar prin darea în administrare și a bunurilor solicitate, activitatea specifică ansambului 

se poate desfășura în condiții  corespunzătoare .  
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 

locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 

administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 

care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesară și oportună inițierea  unui 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a unor bunuri 

situate în Craiova, str. Crişului, nr.9. 
 

 
 

 

 
                                                                                    Primar,  

                                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 

 

                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 

      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.26685/10.02.2021                                     
 
 
                                                                                                                                                     

      RAPORT, 
  privind darea în administrarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a unor bunuri situate în 

Craiova, str. Crişului, nr.9. 
 
 
  Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 111370/03.08.2020, solicită darea în administrare a corpurilor de clădire C6, C8 și a 
terenului sportiv în suprafață de 631 mp, situate în Craiova, str. Crișului, nr.9,  în vederea 
desfășurării în bune condiții a activităților ansamblului . 
 Urmare solicitării Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” au fost identificate  bunurile corp 
clădire C6 și C8, ce fac parte din imobilul situat în str. Crisului nr.9, ce aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, fiind identificat la poziţia 3659 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
141/2008  și este înscris în Cartea Funciară nr.211886.  
 În acest  imobil a funcţionat Grupul Scolar ICM2, care s-a desfiintat potrivit Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3804/01.03.2011 prin care s-a aprobat 
comasarea prin absorbţie a Grupului Şcolar Industrial Electroputere, cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Electroputere nr. 13, a Colegiului Tehnic “Ion Mincu” cu sediul în municipiul Craiova, 
str. H. Coandă nr. 48, a Grupului Şcolar ICM nr. 2 din municipiul Craiova, str. Crişului nr. 9, cu 
Liceul de Informatică “Ştefan Odobleja” şi schimbarea denumirii acestuia în Colegiul “Ştefan 
Odobleja”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Electroputere nr. 21 începand cu anul şcolar 2011-
2012.  
 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 478/2010 s-a acordat avizul consultativ pentru 
comasarea prin fuziune a Liceului de Informatică “Ştefan Odobleja”, Grupului Şcolar Industrial 
Electroputere,Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, Grupului Şcolar ICM nr. 2 si formarea unei noi 
unitati de invatamant liceal cu profil teoretic si tehnologic,care sa functioneze in imobilul situat in 
Craiova str. Electroputere nr. 21 si care poarta denumirea de Colegiul “Ştefan Odobleja, iar imobilul 
din str. Crisului nr.9 a ramas liber.  
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 333/25.08.2011, s-a aprobat darea în 
administrarea Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” a imobilului “cămin elevi”, în suprafaţă utilă 
de 621,07 mp şi a terenului în suprafaţă de 1313 mp, situate în str. Crisului nr.9 și prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 477/22.12.2011, s-a aprobat darea în administrarea Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” a clădirii în suprafaţă utilă de 209 mp. 
 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 341/2011, corpurile de clădire C6 și C8, 
situate în Craiova, str. Crișului, nr.9, au fost transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Ștefan 
Odobleja”.  
 Astfel, având în vedere solicitarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, precum și faptul 
că cele două corpuri nu mai sunt utilizate de Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”, în procesul de 
învățământ, Direcția Patrimoniu a soliciata prin adresa nr. 11108/25.01.2021  acordul Consiliului de 
Administrație al  unității de învățământ cu privire la preluarea bunurilor mai sus menționate din 
administrare. 
 Prin adresa nr.  21319/02.02.2021 Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”, a înaintat Hotărârea 
nr.107/29.01.2021, prin care Consiliul de Administrație al unității de învățământ a aprobat 



 

solicitarea autorității publice locale din data de 25.01.2021. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului 
cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date 
în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,art. 112, din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, art. 858-870 din Noul Cod Civil, Referatului de 
aprobare nr.23159/04.02.2021 şi în temeiul art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 1.Darea în administrarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, a bunurilor corp clădire 
C6- nr. cadastral 211886-C4, C8-nr. cadastral 211886-C6, înscrise în C.F. nr. 211886, situate în 
Craiova, str. Crișului, nr.9, identificate în anexă la prezentul raport, în vederea desfășurării 
activității, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării pentru 
schimbarea destinației. 
          2.Predarea- primirea bunurilor prevăzute la punctul 1 se va face pe bază de Protocol de 
predare-primire întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.  
          3.Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul  de preluare-predare a  
bunurilor prevăzute la punctul  1 din prezentul raport. 
         5.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.333/2011 și 174/2001. 
  
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 27811/12.02.2021 

 

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 
  - Referat de aprobare nr.23159/04.02.2021 și Raportul nr.26685/10.02.2021 al Directiei 
Patrimoniu; 
  -  În conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,art. 112, din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi 
completată, art. 858-870 din Noul Cod Civil  
 -   În conformitate cu art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 
  - Potrivit Legii  nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
  
 -.Darea în administrarea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, a bunurilor corp clădire C6- nr. 
cadastral 211886-C4, C8-nr. cadastral 211886-C6, înscrise în C.F. nr. 211886, situate în Craiova, str. 
Crișului, nr.9  identificate în anexă la prezentul raport, în vederea desfășurării activității, cu condiția 
obținerii avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării pentru schimbarea destinației. 
          -.Predarea- primirea bunurilor prevăzute la punctul 1 se va face pe bază de Protocol de predare-
primire întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.  
          -.Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul  de preluare-predare a  bunurilor 
prevăzute la punctul  1 din prezentul raport. 
 
 
 
                 Director Executiv,                     Intocmit             
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