
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                PROIECT  
  

 

      HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 şi 

nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., 
respectiv S.C .GPV GRUP S.R.L. 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 

29.07.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.114426/2021, raportul nr.117639/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.120819/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 şi 
nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., 
respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L.; 
           În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 şi art.1179 
din  Codul Civil, art.108 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi 
completată, art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3803/15.08.2007, 
încheiat între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., pe o perioada de 
2 ani, respectiv până la data de 01.09.2023. 

  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3804/15.08.2007, 
încheiat între Liceul Energetic şi S.C. GPV GRUP S.R.L., pe o perioada de 2 
ani, respectiv până la data de 01.09.2023. 

  Art.3. Se împuterniceşte directorul Liceului Energetic să încheie şi să semneze actele 
adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 şi art.2. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul Energetic, S.C. 
NADCOM SAT S.R.L. şi S.C. GPV GRUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
     Lia-Olguța VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                
Serviciul  Patrimoniu                                                                               
Nr.114426 /05.07.2021                                                                             
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                

Referat de aprobare 
la  Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii  contractelor de închiriere 

încheiate între Liceul Energetic Craiova şi agenții economici  S.C. NADCOM SAT S.R.L. 
și  S.C. GPV Grup S.R.L., care își desfășoară activitatea pe terenul din incinta Liceului 

Energetic Craiova 
 
 

 Prin HCL nr. 484/2019, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat Regulamentul cadru 
de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova. Potrivit art. 48 din Regulament ” la data expirării contractelor de închiriere, 
încheiate în urma organizării unor licitaţii anterior prezentului regulament, acestea se pot prelungi cu 
acordul prealabil al Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în caz contrar, acestea încetează de drept, urmând a fi organizate noi 
licitaţii şi a se încheia contracte în conformitate cu prevederile prezentei metodologii .”  
 Prin adresa nr. 90712/24.05.2021 Liceul Energetic solicită aprobarea prelungirii contractelor de 
închiriere nr. 3803/15.08.2017 și nr.3804/15.08.2017, încheiate între unitatea de învățământ și agenții 
economici  S.C. NADCOM SAT S.R.L. și S.C. GPV Grup S.R.L. .Cele două contracte au fost 
prelungite succesiv, acestea fiind în vigoare până la data de 31.08.2021.   
 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.1809, atr.1810, art. 1167,art.1171 şi 
art.1179 din  Codul Civil şi având în vedere faptul că potrivit prevederilor art.108 alin 1 din  Legea nr. 

1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, „unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, 

sponzorizări sau din alte surse legal constituite.” şi ţinând cont de art.48 al Regulamentului cadru de 
închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Municipiului Craiova aprobat prin H.C.L. nr.484/2019, este necesar şi oportun promovarea unui 
proiect de hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  contractelor de închiriere încheiate între 
Liceul Energetic Craiova şi agenții economici  S.C. NADCOM SAT S.R.L. și  S.C. GPV Grup 
S.R.L. ce își desfășoară activitatea pe terenul din incinta Liceului Energetic Craiova. 
 
                                                                 Primar, 
              Lia-Olguţa Vasilescu 
 

 

 
                Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu, 
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                                Victor Costache 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                                         
Nr. 117639 /06.07.2021                                                                                
                                            
                                                                                                                                   

Raport 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3803/15.08.2007 

încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. Nadcom Sat  S.R.L. şi respectiv a 
contractului de închiriere nr.3804/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic 

Energetic şi  S.C. GPV Grup S.R.L. 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.325/2007 s-a aprobat 
închirierea prin licitaţie publică a două terenuri în suprafaţă de 25 mp, respectiv 30mp, 
situate în str. Amaradia, nr.59, aflate în administrarea Grupul Şcolar Industrial Energetic 
(actual Liceul Energetic Craiova), în vederea amplasării unor construcţii proviozorii, cu 
destinaţia magazine desfacere produse alimentare, patiserie şi produse papetărie. În urma 
acestei licitaţii au fost desemnate câştigătoare societăţile Nadcom Sat S.R.L. şi GPV Grup 
S.R.L. aşa cum reiese şi din Procesele Verbale de deschidere şi adjudecare licitaţie 
închiriere teren (anexate în copie). 
 Drept urmare, între Grupul Şcolar Industrial Energetic (actual Liceul Energetic 
Craiova) şi cele două societăţi câştigătoare s-a încheiat pentru o perioadă de 3 ani cu S.C. 
Nadcom Sat S.R.L. contractul de închiriere nr.3803/15.08.2007, având ca obiect terenul 
în suprafaţă de 25 mp şi cu S.C. GPV Grup S.R.L. contractul de închiriere 
nr.3804/15.08.2007 pentru terenul în suprafaţă de 30 mp, ambele terenuri situate în str. 
Amaradia, nr.59. 
 De la 1 septembrie 2011, Grupul Şcolar Industrial Energetic îşi schimbă denumirea 
conform prevederilor Ordinului nr.4721/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului devenind Colegiul Tehnic Energetic, iar începând cu anul şcolar 
2019 – 2020 unitatea de învăţământ se numeşte Liceul Energetic din municipiul Craiova 
în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5047/2019. 
 Ulterior, cele două contracte de închiriere au fost prelungite succesiv, ultima 
prelungire fiind până la data de 01.09.2021, conform H.C.L. nr.549/2019, în baza căreia 
s-a încheiat cu S.C. Nadcom Sat S.R.L. actul adiţional nr.5922/24.12.2019 la contractul 
de închiriere nr.3803/2007 şi cu S.C. GPV Grup S.R.L. actul adiţional 
nr.5923/24.12.2019 la contractul de închiriere nr.3804/2007. 
 Prin adresa înregistrată sub nr.90712/24.05.2021, Liceul Energetic Craiova solicită 
aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere nr. 3803/15.08.2019 şi  
nr.3804/15.08.2019, încheiate între unitatea de învățământ şi agenţii economici S.C. 
Nadcom Sat S.R.L. şi S.C. GPV GRUP S.R.L. 
 Liceul Energetic Craiova ne aduce la cunoştinţă, prin Adeverinţele nr.3808 şi 
3809/06.07.2021, faptul că societăţile sunt cu plata la zi a chiriei, iar în şedinţa din data de 
17.05.2021 a Consiliului de Administraţie al Liceului Energetic a fost aprobată 
prelungirea celor două contracte de închiriere conform Procesului Verbal anexat în copie.   
 Pentru a reglementa închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public al 



   

Municipiului Craiova, aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, dar şi pentru a 
stabili un cadru organizatoric legal şi unitar în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de 
închiriere, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 484/2019 
Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Craiova.  
  Potrivit art. 48 din Regulament „ la data expirării contractelor de închiriere, 
încheiate în urma organizării unor licitaţii anterior prezentului regulament, acestea se pot 
prelungi cu acordul prealabil al Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în caz contrar, acestea încetează de 
drept, urmând a fi organizate noi licitaţii şi a se încheia contracte în conformitate cu 
prevederile prezentei metodologii .”   
 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 şi în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 
297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, atr.1810, 
art. 1167, art.1171 şi art.1179 din Codul Civil şi având în vedere faptul că potrivit 
prevederilor art.108 alin 1 din  Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  „unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri 
proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponzorizări sau din alte surse 
legal constituite.”, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
 1. prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3803/15.08.2007 încheiat între 
Liceul Energetic Craiova şi S.C. NADCOM SAT S.R.L. pe o perioadă de 2 ani, respectiv 
până la 01.09.2023; 
 2. prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3804/15.08.2007 încheiat între 
Liceul Energetic Craiova şi S.C. GPV GRUP S.R.L. pe o perioadă de 2 ani, respectiv 
până la 01.09.2023; 
 3. împuternicirea Directorului unităţii de învăţământ al Liceului Energetic Craiova 
să încheie şi să semneze actele adiţionale de modificare la contractele de închiriere 
prevăzute la punctele 1 şi 2 din prezentul raport. 
 
 
               Director Executiv,                                                         Şef Serviciu, 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Victor Costache 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                                               Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului                                              legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: _____________                                                                                      Data: _____________ 
Semnătura:                                                                       Semnătura: 
 
 

                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                      insp. Claudia Elena Bulubaşa  
                                                                         Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
                                                                                    realitaea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 



   

                                                                                     Data:___________ 
                                                                                     Semnătura:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 120819/09.07.2021 
 
 
 

RAPORT  
 
 

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr.114426/2021; Raportul nr.117639/2021 al Directiei Patrimoniu – 

Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
 În conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, atr.1810, art. 1167, art.1171 şi art.1179 din 
Codul Civil şi având în vedere faptul că potrivit prevederilor art.108 alin 1 din  Legea nr. 
1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare  

-  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. prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3803/15.08.2007 încheiat între Liceul 
Energetic Craiova şi S.C. NADCOM SAT S.R.L. pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la 01.09.2023; 
 2. prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3804/15.08.2007 încheiat între Liceul 
Energetic Craiova şi S.C. GPV GRUP S.R.L. pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la 01.09.2023; 
 3.  împuternicirea Directorului unităţii de învăţământ al Liceului Energetic Craiova să încheie şi 
să semneze actele adiţionale de modificare la contractele de închiriere prevăzute la punctele 1 şi 2 din 
prezentul raport. 
 
 
 
              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             
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