
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

                                  HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” 

Craiova, asupra unei suprafeţe din terenul situat în municipiul Craiova, 
str.Teilor, nr.63 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.62662/2021, raportul nr.65387/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.66631/2021 prin care se propune 
încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” Craiova, asupra 
unei suprafeţe din terenul situat în municipiul Craiova, str.Teilor, nr.63; 
          În conformitate cu prevederile  art.108, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, 
art.96 şi art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată şi 
art.858 -870 din Codul Civil; 
          În temeiul 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 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al  Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu” 
Craiova, asupra suprafeţei de teren de 2051 mp., care face parte  din terenul în 
suprafață de 4100 mp., situat în municipiul Craiova, str. Teilor, nr.63, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și preluarea în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea amenajării unui loc de joacă, 
cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării, 
pentru schimbarea destinației. 

Art.2. Preluarea-predarea bunului identificat 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 bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 174/2001 referitoare la darea în administrare şi 
gestionarea  de 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 Școala Gimnazială „Ion 
Țuculescu” 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.62662/05.04.2021 

 

 

                                                      Referat de aprobare 

la Proiectul de hotărâre  privind preluarea din administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Ion Ţuculescu’’ 

Craiova a  terenului în suprafață de 2051 mp ce face parte din  terenul aferent Grădiniţei nr. 16 

, în suprafaţă de 4100 mp. 
. 
 

     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 51529/18.03.2021, Școala 
Gimnazială „Ion Țuculescu” din Craiova înaintează Hotărârea nr.130 a Consiliului de Administrație al 
unității de învățământ , prin care propune dezmembrarea din suprafața totală de 4100 mp  a imobilului-
teren aferent Grădiniței nr. 16, structură a Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu”, a terenului în suprafată 
de 2051 mp, ce va fi pus la dispoziția Primăriei Municipiului Craiova, în vederea amenajării unui loc 
de joacă pentru copiii din cartier. 
 Solicitarea de preluare din administrare a terenului în suprafață de 2051 mp, se datorează 
creșterii numărului de evenimente neplăcute din curtea Grădiniței, nr.16, create de  populația din zonă 
(incendierea vegetație, distrugerea instalațiilor din spațiul de joacă, depozitarea gunoaielor menajere, 
etc.).  Prin crearea unui loc de joacă  amejat pentru copiii din cartier, s-ar evita aceste neplăceri . 
   Faţă de cele prezentate,  este necesară și oportună inițierea unui Proiect de Hotărâre  privind 
preluarea din administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Ion Ţuculescu’’ Craiova a  terenului în suprafață de 
2051 mp ce face parte din  terenul aferent Grădiniţei nr. 16 , în suprafaţă de 4100 mp . 

 

 

                                                                                    Primar,  
                                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                        
Nr.65387/08.04.2021                                      
 
 
 
 

RAPORT,  privind preluarea din administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Ion Ţuculescu’’ Craiova a  
terenului în suprafață de 2051 mp ce face parte din  terenul aferent Grădiniţei nr. 16 , în 

suprafaţă de 4100 mp.  
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 174/2001, s-a aprobat darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri) în care 
acestea îşi  desfăşoară activitatea, bunuri preluate în domeniul public de interes local al municipiului 
Craiova conform Hotărârii  nr.96/2001 a  Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
  La articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 174/2001, s-a prevăzut că 
predarea bunurilor se face pe baza protocolului de predare-primire încheiat între reprezentanţii legali ai 
autorităţii locale şi respectiv ai unitaţii de  învăţământ preuniversitar. Ulterior, a fost încheiat Protocolul 
de predare-primire înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 28583/28.09.2001, având ca 
obiect predarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova şi respectiv primirea de către Școala  nr. 
14 ”Ion Țuculescu” Craiova a clădirilor şi terenurilor aferente domeniului public al Municipiului Craiova, 
situate în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.44 și str. Teilor nr 63.  
 Ca titular al dreptului de administrare Școala Gimnazială „Ion Țuculescu”, are posesia, folosinţa şi 
poate dispune de acestea în condiţiile legii şi a protocolului astfel încheiat. 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. 
     Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 51529/18.03.2021, Școala 
Gimnazială „Ion Țuculescu” din Craiova înaintează Hotărârea nr.130 a Consiliului de Administrație al 
unității de învățământ , prin care propune dezmembrarea din suprafața totală de 4100 mp  a imobilului-
teren aferent Grădiniței nr. 16, structură a Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu”, a terenului în suprafată de 
2051 mp,  conform anexei la prezentul raport, ce va fi pus la dispoziția Primăriei Municipiului Craiova, în 
vederea amenajării unui loc de joacă pentru copiii din cartier. 
 Solicitarea de preluare din administrare a terenului în suprafață de 2051 mp, se datorează creșterii 
numărului de evenimente neplăcute din curtea Grădiniței, nr.16, create de  populația din zonă (incendierea 
vegetație, distrugerea instalațiilor din spațiul de joacă, depozitarea gunoaielor menajere, etc.).  Prin 
crearea unui loc de joacă  amejat pentru copiii din cartier, s-ar evita aceste neplăceri. 
 Terenul în  suprafață de 2051 mp face parte din imobilul situat în str. Teilor, nr.63, ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, fiind identificat la poziţia 5606 din Anexa 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 141/2008. În acest  imobil  funcţionează Grădinița nr. 16, care este structură a Școlii 
Gimnaziale „Ion Țuculescu” Craiova. 
          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.96, art.112 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, modificată şi completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil, Referatului de aprobare 
nr.62662/05.04.2021 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.Încetarea dreptului de administrare a  Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu” Craiova, asupra 
terenului în suprafață de 2051 mp, ce face parte  din terenul în suprafață de 4100 mp, situat în Craiova, 
str. Teilor, nr.63, identificat în anexă la prezentul raport și preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în vederea amenajării unui loc de joacă, cu condiția obținerii avizului conform al 
Ministerului Educației și Cercetării pentru schimbarea destinației . 
          2.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.  



 

          3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul  de preluare-predare a  
bunului prevăzut la punctul  1 din prezentul raport. 
           4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 
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.66631/12.04.2021 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 
 

 Avand în vedere: 
 -     Referat de aprobare nr. 62662/05.04.2021 al Primarului Municipiului Craiova 

 Raportul nr. 65387/08.04.2021 al Directiei Patrimoniu 
 In conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art.96,  art.112 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, modificată şi completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil 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. 

 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  
 
           1.Încetarea dreptului de administrare a  Școlii Gimnaziale „Ion Țuculescu” Craiova, asupra 
terenului în suprafață de 2051 mp, ce face parte  din terenul în suprafață de 4100 mp, situat în Craiova, 
str. Teilor, nr.63, identificat în anexă la prezentul raport și preluarea în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în vederea amenajării unui loc de joacă , cu condiția obținerii avizului conform 
al Ministerului Educației și Cercetării pentru schimbarea destinației . 
              2.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.  
              3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul  de preluare-predare 
a  bunului prevăzut la punctul  1 din prezentul raport. 
           4.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 
174/2001. 
  
             Director Executiv,                                             Intocmit, 

            Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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