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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  care au fost  folosite de 
unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în care nu se mai 

desfășoară activitate educațională 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
16.12.2021; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.213887/2021, raportul nr.218992/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.219389/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune schimbarea destinației 
clădirilor  și  terenurilor  care au fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova, în care nu se mai desfășoară activitate educațională; 

În conformitate cu prevederile art.108, art.287 lit.b, art.297 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.112 alin.62 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;  
          În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi 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 schimbarea destinaţiei imobilelor care aparțin domeniul public al 
municipiului Craiova, care au fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar 
de stat  și în care nu se mai desfășoară activitate educațională, după cum urmează: 

 a) pentru imobilele identificate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din imobile 
pentru învățământ, în imobile pentru activități desfășurate de  alte instituții 
publice; 

 b) pentru imobilele identificate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, din imobile 
pentru învățământ,  în imobile pentru activități de utilitate publică. 

    Art.2.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grădiniței „Curcubeul Copilăriei” 
Craiova asupra imobilului-teren care aparține domeniului public al municipiului 
Craiova,  în suprafață de 2400 mp., care face parte din suprafața de 36448 mp., 
situat în str.Amaradia nr.59, identificat conform planului de amplasament și 
delimitare prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului Energetic Craiova asupra 
imobilului-clădire care aparține domeniului public al municipiului Craiova, cu 
denumirea „Clădire crescătorie porci”  și a terenului în suprafață de 1051 mp., care 
face parte din suprafața de 36448 mp, situat în str. Amaradia nr.59, identificat 
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conform planului de amplasament și delimitare prevăzut în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.4. Se aprobă trecerea bunului cu denumirea „Clădire crescătorie porci”, având 
numărul de inventar 12008220, din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării. 

    Art.5.  Preluarea- predarea bunurilor prevăzute la art.2 şi 3 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.  

    Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul  de 
preluare-predare a  bunurilor prevăzute la art.2 şi 3. 

     Art.7. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.436/2006, nr.260/2008, nr.261/2008, nr.522/2008, 
nr.178/2011,  nr.307/2011, nr.333/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
și nr.248/2021. 

               Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară, 
Grădinița „Curcubeul Copilăriei” Craiova şi Liceul Energetic 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.213887/26.11.2021                                                         

 

                                                                                                                           

 

Referat de aprobare  

a  proiectului de hotărâre privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  ce au fost  

folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, în care nu se 
mai desfășoară activitate educațională.  

 

    La nivelul autorității publice locale există imobile ce fac parte din domeniul public al 

Municipiului Craiova, în care au funcționat unități de învățământ și unde nu se mai desfășoară 
activitate educațională. 

 Potrivit prevederilor art. 112 alin 2 din Legea nr. 1 a educatiei naționale,  „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.” 

 De asemenea, potrivit prevederilor art.112 alin 6.2 „Schimbarea destinaţiei bazei 

materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se 
poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către 

autorităţile administraţiei publice locale, fără avizul conform al ministrului educaţiei. 
 Având în vedere prevederile mai sus menționate și ținând cont de faptul ca  în aceste 

imobile nu se mai desfășoară activități educaționale, acestea fiind utilizate pentru funcționarea 
altor instituții publice, este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind 

schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  ce au fost  folosite de unități de învățământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, în care nu se mai desfășoară activitate 
educațională.  
    
 

                                                                  PRIMAR, 
                                                         Lia-Olguţa Vasilescu  

 
                                                                                       

               Director executiv,                                                               Șef Serviciu,                 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.218992/07.12.2021   
                                                   
 
 
                                                                                                                                  

      Raport 
  privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  ce au fost  folosite de unități de 
învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, în care nu se mai desfășoară 

activitate educațională.  
 
 

    La nivelul autorității publice locale există imobile ce fac parte din domeniul public 
al Municipiului Craiova, în care au funcționat unități de învățământ și unde nu se mai 
desfășoară activitate educațională de o perioadă foarte mare de timp.  
 In unele dintre acestea își desfășoară activitatea instituții publice și anume: 
 -Politia Locală a Municipiului Craiova are sediul în clădirea  „Cămin băieți”, ce 
aparține domeniului public al Municipiului Craiova, situată în str. Dimitrie Gerota, nr. 22, ce 
s-a aflat în administrarea Colegiului Economic „Gheorghe Chițu”, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2011. De asemenea, în același imobil 
funcționeaza, încă din anul 2004 și Secția 2 Poliție  din cadrul Inspectoratului de Poliție al 
Județului Dolj, conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.103/2004, 
nr. 119/2012 și nr. 248/2021. 
 -În imobilul în care a funcționat Grupul Scolar Industrial Traian Demetrescu, ce 
aparține domeniului public al Municipiului Craiova,  identificat la poziția 3687 din anexa 2 
a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008,  funcționează Direcția de Evidență a Persoanelor, 
potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 260/2008, Serviciul Public 
Creșe Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 261/2008, 
SC Termo  Urban Craiova SRL și Direcția Impozite și Taxe Craiova. 
 - Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2011 cu 
modificările ulterioare, Ansamblul Folcloric Maria Tănase își desfășoară activitatea în 
imobilul ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 141/2008 poziția 3659 , din strada Crișului, nr. 9,  în care a funcționat Grupul 
Școlar I.C.M. 2. 
 -În imobilul  din str. Teilor nr.16, în care a funcționat Grădinița nr.16 își desfășoară 
activitatea Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcției de 
Asistență Socială Craiova. Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
436/2006 acest imobil a fost preluat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
  - În imobilul fostului Cămin Cutural Popoveni, din str. Șoseaua Popoveni nr.144 își 
desfășoară activitatea  Direcția de Asistență Socială Craiova - Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice „Cublul Seniorilor”, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 283/2019. Acest imobil aparține domeniului public al Municipiului Craiova, conform 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008 pozitia 5605, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local al 



 

Municipiului Craiova nr. 128/2006 s-a aprobat schimbarea destinatiei acestuia în spațiu 
pentru învățământ. 
 Potrivit Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova cu pivire la darea în 
administrare a imobilelor mai sus menționate, transmiterea în administrarea a fost 
condiționată de obținerea avizului conform al Ministerului Educației cu privire la 
schimbarea destinației. 
 Astfel, având în vedere că,  potrivit prevederilor Legii educației nr. 1/2011, în vigoare 
la acea dată, schimbarea destinației spațiilor de învățământ se facea pe o perioadă 
determinată de timp, avizele respective  își pierd valabilitatea .  
 Potrivit prevederilor actuale ale „Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului 
folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face după 
primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile 
administraţiei publice locale, fără avizul conform al ministrului educaţiei.” 
 Deoarece imobilele mai sus menționate și identificate în anexa nr.1  la prezentul 
raport, nu mai sunt folosite în procesul educativ de o perioadă  mare de timp, aceasta fiind 

cu mult mai mare decât  cea prevăzută de art. 112 alin (62) din Legea educației nr. 1/2011, 
sunt îndeplinite condițiile privind schimbarea destinatiei acestora din imobile pentru  
învățământ  în imobile pentru activități desfășurate de alte instituții publice. 
 -Imobilul-teren în suprafață de 2400 mp, identificat conform planului de 
amplasament și delimitare-anexa 3 la prezentul raport, situat în Craiova, str. Amaradia nr.59,  
face parte din suprafața de 36448 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 anexa 2 pozitia 3679 și a fost transmis 
în anul 2011 în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 53 actuală „Curcubeul 
Copilăriei”, în vederea costruirii unei grădinițe. Întrucât această investiție nu a fost realizată, 
iar terenul nu a fost folosit în procesul educativ  o perioadă de timp mai mare de 3 ani, sunt 
îndeplinite condițiile cu privire la schimbarea destinației acestuia din imobil pentru 
învățământ în imobil pentru activități de utilitate publică.  
 -Imobilul-teren în suprafață de 1051 mp, identificat conform planului de 
amplasament și delimitare-anexa 3 la prezentul raport, situat în Craiova, str. Amaradia nr.59,  
face parte din suprafața de 36448 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului 
Craiova conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 anexa 2 pozitia 3679 și se află în 
administrarea Liceului  Energetic. Pe acest teren se află  constructia cu denumirea „Clădire 
crescătorie porci”, aflată în stare avansată de degradare  și care nu mai corespunde cerințelor 
desfășurări activităților specifice unității de învățământ, aceasta din urmă, solicitând prin 
adresa nr. 72620/2021,  trecerea  construcției din  domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Craiova, în vederea scoaterii din folosință și demolării acesteia, astfel se 
impune trecerea bunului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Craiova, în 
vederea scoaterii din folosință și demolării . 
  Având în vedere cele anterior menționate, considerăm a fi îndeplinite condițiile cu 
privire la schimbarea destinației imobilului din imobil pentru învățământ în imobil pentru 
activități de utilitate publică . 
  Întrucât, imobilele situate în str. Amaradia, nr. 59, identificate în anexa nr. 2 la 
prezentul raport, se află în administrarea unităților de învățământ, odată cu schimbarea 
destinației lor, se impune încetarea dreptului de administrare al unităţilor de învățământ 
asupra acestora.    
 Față 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 alin (62) din 
Legea educației nr. 1/2011, Referatului de aprobare nr.213887/26.11.2021  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. Schimbarea destinatiei imobilelor ce aparțin domeniul public al Municipiului 
Craiova, ce au fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat  și în care nu se 
mai desfășoară activitate educațională, după cum urmează: 
 a) pentru imobilele identificate în anexa nr. 1 la prezentul raport, din imobile pentru 
învățământ în imobile pentru activități desfășurate de  alte instituțiilor publice. 
 b) pentru imobilele identificate în anexa nr. 2 la prezentul raport, din imobile pentru 
învățământ  în imobile pentru activități de utilitate publică. 
  2. Incetarea dreptului de administrare al Grădiniței „Curcubeul Copilăriei” asupra 
imobilului- teren în suprafață de 2400 mp, identificat conform planului de amplasament și 
delimitare-anexa 3 la prezentul raport, ce face parte din suprafața de 36448 mp, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova,  din str. Amaradia nr. 59. 
 3.Încetarea dreptului de administrare al Liceului Energetic asupra imobilului-clădire 
cu denumirea „Clădire crescătorie porci”  și a terenului în suprafață de 1051 mp, identificat 
conform planului de amplasament și delimitare-anexa 3 la prezentul raport, ce face parte din 
suprafața de 36448 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, din str. 
Amaradia nr. 59. 
 4.Trecerea bunului cu denumirea „Clădire crescătorie porci” având numărul de 
inventar 12008220, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Craiova, în 
vederea scoaterii din funcțiune și demolării. 
 5. Preluarea- predarea bunurilor prevăzute la punctul 3 și 4 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.  
 6.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul  de 
preluare-predare a  bunurilor prevăzute la punctul  3 și 4 din prezentul raport. 
 7.Modificarea, pe cale de consecință, a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.178/2011, nr.248/2021, nr.260/2008, nr.261/2008, nr.333/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, nr.436/2006 , nr.307/2011 și nr.522/2008. 
 
 

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:  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                                          ANEXA NR.1 

 

      IMOBILE PROPUSE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI  DIN IMOBILE 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN IMOBILE PENTRU ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE 

ALTE INSTITUȚII PUBLICE  
 

NR. 
CRT 

         ADRESĂ  IMOBIL ELEMENTE IDENTIFICARE APARTENENȚĂ  DOMENIU 
PUBLIC 

1 Str. Dimitrie Gerota, nr.22, 
Craiova 

Costrucție în suprafață utilă de 2447,30  
mp având nr. de inv. 12008026  și teren în 
suprafață de 3230 mp ce face parte  din 
suprafața totală de 16097 mp având nr. de 
inv. 42000506 
 

Anexa 2 poz.3763 HG 141/2008 

2 Str. Mitropolit Firmilian 
nr.14 

Construcții  în suprafață de 2094 mp și 
teren în suprafață de 1626 mp 

Anexa 2 poz. 3687 HG 141/2008 

3 Str..Crișului nr.9 Construcții:  
„Cămin Elevi” în suprafață utilă de 621,07 
Corp clădire C6 și C8 
Teren în suprafață de 1944 mp care face 
parte din suprafața de teren de 6387 mp 

Anexa 2 poz. 3659 HG 141/2008 

4 Str. Teilor nr.16 Construcție în suprafață de 75 mp și teren 
în suprafață de 229 mp 

Anexa 2 poz. 3770 HG 141/2008 

5 Str. Soseaua Popoveni, nr. 
144 

Construcții în suprafață de 267,53 mp și 
teren în suprafață de 1883 mp 

Anexa 2 poz.5605 HG 141/2008 

 



             
                                          ANEXA NR.2 

 

      IMOBILE PROPUSE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI  DIN IMOBILE 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN IMOBILE PENTRU  ACTIVITĂȚI DE UTILITATE 

PUBLICĂ 
 

NR. 
CRT 

         ADRESĂ  IMOBIL ELEMENTE IDENTIFICARE APARTENENȚĂ  DOMENIU 
PUBLIC 

1 Str. Amaradia, nr.59 Teren în suprafață de 2400 mp, ce face 
parte de 36448 mp  
 

Anexa 2 poz.3679 HG 141/2008 

2 Str. Amaradia, nr.59 Teren în suprafață de 1051 mp, ce face 
parte de 36448 mp  și construcția „Clădire 
crescătorie porci” având numărul de 
inventar 12008220 
 

Anexa 2 poz.3679 HG 141/2008 
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