
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                       PROIECT 

 
 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova a 

bunului atelier-şcoală care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
situat în str.Henri Coandă, nr.48 

 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 

Având în vedere raportul nr.38982/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova a bunului 
atelier-şcoală care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  situat în str.Henri 
Coandă, nr.48; 

 În conformitate cu prevederile 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.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
art.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 încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ştefan Odobleja” 
Craiova asupra bunului  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova  cu 
denumirea atelier-şcoală, situat în str. Henri Coandă, nr.48, identificat  în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă” Craiova a 
bunului atelier-şcoală, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  cu 
număr de  inventar 12008048 şi valoare de 1.100.298,15 lei situat în municipiul 
Craiova, str.Henri Coandă, nr.48 şi identificat potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va face pe  
baza de Protocol de  preluare-predare, în termen de 30 de zile de la aprobare. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele de  
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

               Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.341/2001 referitoare la darea în administrare 
către Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova şi Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
nr.174/2001 privind darea în administrare şi gestionarea  de către unităţile de 



 

învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară 
activitatea, preluate în domeniul public şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul “Ştefan Odobleja” 
Craiova şi Liceul Teoretic ,,Henri Coandă” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
          VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 

                       Mihail GENOIU 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 38982/  03.2017                                                                    SE APROBĂ, 
                                                                                                                Pt.PRIMAR 

                                                                                                               VICEPRIMAR 

                                                                                                             MIHAIL GENOIU 

 

 

                                                                  R A P O R T , 
 
 
            Prin adresa nr.31769/07.03.2017 Liceul Teoretic ,,HENRI COANDĂ”Craiova solicită darea în 
administrare a clădirii atelier -școală situată în str.Henri Coandă, nr.48, clădire administrată în prezent de 
Colegiul ,,Ștefan Odogleja” Craiova, comunicând în acest sens și acordul Consiliului de Administraţie  al 
Colegiului ,,Ștefan Odogleja”Craiova  pentru preluarea în administrare. 
            Liceul Teoretic ,,HENRI COANDĂ”Craiova este o instituţie de învăţâmânt preuniversitar de stat 
a cărui activitate se desfasoară într-un imobil situat în str. Henri Coandă, nr.48 fiind  coordonată de 
Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. 
           În baza Ordinului Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr.3804/01.03.2011 s-a 
aprobat comasarea prin absorție a Grupului Școlar Industrial Electroputere cu sediul în str.Electroputere 
nr.13, a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu sediul în str.Henri Coandă nr.48, a Grupului Școlar I.C.M nr.2 cu 
sediul în str.Crișului nr.9, cu Liceul de Informatică Ștefan Odobleja și schimbarea denumirii acestuia în 
Colegiul ,,Ștefan Odobgleja”Craiova. 
          În acest sens Consiliului Local al Municipiului Craiova a hotărât printr-un număr de trei hotărâri 
trecerea clădirilor și a terenurilor aflate în administrarea unităților de învățământ absorvite către structura 
nou creată și către alte entități publice.  Astfel a fost adoptată  și Hotărârea  nr.341/25.08.2011 prin  care 
clădirea atelier -școală situată în str.Henri Coandă, nr.48 aparținând Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost 
dată în administrarea Colegiului ,,Ștefan Odobgleja” Craiova . 
          Ca titular al dreptului de administrare Colegiul ,,Ștefan Odobgleja” Craiova , are posesia ,folosinţa 
şi poate dispune de acestea în condiţiile legii. 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. În raport de aceste 
prevederi prin adresele cu nr.1046/14.03.2017 și nr.31769/07.03.2017 cele două unități de învățământ fac 
următoarele precizări: 
        -  Imobilul -clădire atelier -școală situat în str.Henri Coandă, nr.48  nu a fost și nu este folost în 
procesul instructiv educativ al Colegiul ,,Ștefan Odobgleja” Craiova, nu s-a întocmit protocol de predare 
–primire a bunului ,este scoas din evidența contabilă a Colegiului ,,Ștefan Odobgleja”fiind înregistrat într-
un cont în afara bilanțului. 
        - Clădirea atelier-școală este situată în incinta Liceului Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova fiind 
înscrisă în Cartea funciară a acestuia fapt demonstrat prin Planul de amplasament și delimitare al 
imobilului emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Încheierea nr 36573/2007. 
       -Clădirea este într-o stare avansată de degradare, în special la ultimul nivel, impunându-se astfel 
executarea lucrărilor de reabilitare pentru folosirea spațiilor. 
        - Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova nu dispune de spații suficiente adecvate pentru a-și 
desfășura activitatea instructiv- educativă cu elevii astfel că un număr de 10 clase își desfășoară 
activitatea în alt corp al liceului cu funcțiuni de cămin cu suprafețe de 34,40 mp fiecare, în condițiile în 
care colectivele au în medie 28-30 elevi. 
        - Clădirea cu o suprafață de 534 mp  dispune de spații generoase în care se pot amenaja săli de curs  
pentru elevii care în prezent învață în condițiile prezentate anterior,dar și două săli de sport pentru un 
număr de 300 elevi care în prezent desfășoară orele de educație fizică într-o sală improvizată amenajată în 
fosta centrală termică a liceului. De asemenea în clădire pot fi amenajate și alte spații cu funcțiuni 
didactice necesare elevilor din învățământul gimnazial. 



        - Utilitățile pentru clădirea- atelier sunt în prezent facturate și  achitate în totalitate de Liceul Teoretic 
,,Henri Coandă”Craiova. 
        Din punct de vedere patrimonial, bunul cu denumirea atelier-școală are nr. inventar 12008048 și 
valoare de 1.100298,15 lei  figurează tot  în administrarea Colegiului Tehnic Ion Mincu ca urmare a 
faptului că nu s-a întocmit protocol de predare –primire cu Colegiul ,,Ștefan Odobgleja” Craiova . 
         În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, modificată , 
alin. (1) Unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică, cele de 
învățământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învățământ confesional aparțin, 
în funcție de entitatea care le-a înființat, uneia dintre cele două forme de proprietate.  
(2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, 
gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, 
fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente 
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de 
administrație, conform legislației în vigoare.  
alin. (6) ) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de 
stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei 
materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. 
            Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Hotărârea nr.150/06.03.2017 a Consiliului de administraţie 
al Colegiului ,,Ștefan Odobgleja” Craiova și Hotărârea nr.26 /14.03.2017 a Consiliului de administraţie al 
Liceului Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova , în conformitate cu prevederile art.96 ,art. 112, din Legea 
nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, modificată și completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil 
 și în temeiul art 36, alin 2,lit. c coroborat cu alin 5,lit.a, art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 
,republicată, privind administraţia publică locală propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 
1.Încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova asupra bunului  aparținând 
domeniului public al Municipiului Craiova  cu denumirea  atelier -școală, situat în str.Henri Coandă, 
nr.48, identificat  în Anexa  la prezentul raport. 
2.Darea în administrare, către  Liceul Teoretic ,,HENRI COANDĂ”Craiova a bunului care aparține 
domeniului public al Municipiului Craiova,  cu nr. inventar 12008048 și valoare de 1.100.298,15 lei situat 
în Craiova, str.Henri Coandă, nr.48, identificat  în Anexa  la prezentul raport. 
3.Preluarea- predarea bunului prevăzut la punctele 1,2  se va face pe  baza de Protocol de  preluare-
predare întocmit între părți în termen de 30 de zile de la aprobare. 
4. Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocoalele de  preluare-predare a bunului 
prevăzut la punctele 1,2 din prezentul raport. 
3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.341/2011 
cu privire la darea în administrare, către Colegiul ,,Ștefan Odobleja”  și Liceul Teoretic ,, Henri Coandă” 
a unor bunuri, nr. 174/2001 cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ a bunurilor 
imobile (clădiri şi terenuri) preluate în domeniul public conform H.C.L.nr.96/2001, a H.C.L nr.147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova . 
 
 
 
        Director Executiv,                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                               Cons.jur. Isabela Cruceru 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                                 Cons.Silvia Nănău 
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