
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
                  

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spațiu aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Național „Ștefan 

Velovan”, situate în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.72 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 
            Având în vedere raportul nr.96053/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spațiu aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Național „Ștefan 
Velovan”, situate în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.72;  

  În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.108 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, modificată şi completată şi art.858-865, art.868 din Codul Civil; 
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 referitoare 
la aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova; 
            În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin.3, 
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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 ani, 

a unui spațiu excedentar aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Național „Ștefan Velovan”, în suprafaţă de 9 mp., situat în 
clădirea Colegiul Național „Ștefan Velovan”, municipiul Craiova, str.Amaradia, 
nr.72, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spațiului identificat la art.1, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3, respectiv nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Național „Ștefan Velovan” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de închiriere a 
spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Național „Ștefan 
Velovan” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,      PT.SECRETAR, 

             Mihail GENOIU       Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
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                                                                                                        PRIMAR 
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                                                            R A P O R T , 
 
 
 
 
 
 Prin adresa înregistrată la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA cu nr. 
94229/11.07.2017, COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,ŞTEFAN VELOVAN'' Craiova, cu 
sediul în str. Amaradia, nr.72, înaintează documentele necesare privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică, pentru o perioadă de patru ani, a spaţiului situat în incinta acestei unităţi de 
învăţământ, identificat în Anexa nr. 1 la prezentul raport,în vederea comercializării de produse 
alimentare preambalate. 
  Propunerea este motivată de următoarele considerente: 

   - Prin HCL nr.191/28.05.2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile, excedentare, din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, din municipiul Craiova, regulament ce stabileşte 
conţinutul cadru al studiului de oportunitate, al caietului de sarcini, al documentaţiei de 
atribuire a contractului de închiriere, instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de închiriere precum şi cadrul general privind contractul de închiriere având ca 
obiect spaţii disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova. 

−  Închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Craiova, se desfăşoară pe bază de 
licitaţie publică, organizată în conformitate cu prevederile legale cuprinse în: Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, Noul Cod Civil .  

− Prin Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
s-a statuat în cuprinsul art. 112 alin. (1) că ,,Unităţile de învatamant de stat pot deţine în 

administrare bunuri proprietate publică...'', alin.(2), ,,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''. Celelalte 
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de 
către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.  

− De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 şi în temeiul Hotărârii 
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 96/2001, au fost încheiate între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
Protocoale de Predare-Primire având ca obiect predarea şi respectiv primirea clădirilor şi 
terenurilor în care aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea.  



− Totodată potrivit Legii nr.1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, la art.108 se prevede că:  art.1, ,,Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii din donaţii, sponsorizări 
sau  din alte surse legal constituite'', art.2, ,,Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de 
bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de 
administraţie''.  

− Închirierea spaţiului respectiv a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
conform adresei nr. 6638/10.07.2017. Această închiriere, în vederea comercializării de 
produse alimentare preambalate, a fost dezbătută şi aprobată la punctul 1 de pe ordinea de 
zi a şedinţei Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional Pedagogic ,,Ştefan 
Velovan'' Craiova din 04.07.2017.  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2015, propunerea de 
închiriere a spaţiului are la bază efectuarea unui Studiu de Oportunitate, care se aprobă de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. De asemenea, în baza Studiului de Oportunitate, s-a 
elaborat caietul de sarcini al închirierii. 
 STUDIUL DE OPORTUNITATE (menţionat în Anexa nr. 2 la prezentul raport), privind 
închirierea spaţiului, este structurat pe capitole, după cum urmează: 
1. Informaţii generale  
2.Motivarea închirierii 
3. Nivelul minim al chiriei  
4.Durata închirierii 
5.Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere. 
 La elaborarea CAIETULUI DE SARCINI (menţionat în Anexa nr. 3, la prezentul raport) 
s-a avut în vedere structurarea pe urmatoarele elemente:  
 I. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 
I.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
I.2.destinaţia bunului care face obiectul închirierii 
I.3.condiţiile de exploatare a închirierii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 
mediu urmărite de către locator privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii. 
 II.Condiţii generale ale închirierii. Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea 
închirierii: 
II.1.Regimul bunurilor utilizate de locatar. 
II.2.Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare.  
II.3.Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă.  
II.4.Interdicţia subînchirierii bunului închiriat/Posibilitatea subînchirierii, după caz.  
II.5.Condiţiile în care locatarul poate închiria bunul închiriat pe durata închirierii.  
II.6.Durata închirierii. 
II.7.Chiria minimă şi modul de plată.  
II.8.Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de locator 
 III.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele  
 IV.Încetarea contractului de închiriere. 
 V.Alte cerinţe: 
V.1.Drepturile şi obligaţiile locatorului. 
V.2.Drepturile şi obligaţiile locatarului. 
V.3.Soluţionarea litigiilor.  
 După elaborarea Caietului de Sarcini s-a întocmit Documentaţia de Atribuire a  spaţiului 
(menţionată în Anexa nr. 4), ce se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE, privind închirierea spaţiului, cuprinde 
urmatoarele elementele:  
- Informaţii generale privind locator  
- Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere  



- Caietul de sarcini   
- Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor  
- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului  
- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac  
- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  
 Având în vedere aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, procesul verbal din 
04.07.2017 al şedinţei Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional Pedagogic ,,Ştefan 
Velovan'' şi ţinând cont de solicitarea cu nr. 94229/11.07.2017 privind acordul autorităţii publice 
locale de a închiria prin licitaţie publică spaţiul disponibil excedentar, se constată că sunt 
îndeplinite prevederile Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L. nr.191/2015 în ceea ce priveşte 
iniţierea, derularea şi finalizarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică. Ca urmare, s-a 
întocmit prezentul raport pentru aprobarea închirierii spaţiului disponibil, cu menţiunea că se va 
mandata Directorul Colegiului Naţional Pedagogic ,,Ştefan Velovan'', să organizeze procedura de 
închiriere a spaţiului şi să semneze contractul de închiriere al spaţiului disponibil.  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.14, art. 15 şi art. 16 din Legea 
nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată, art.858-865 şi 
art.868 Cod Civil, art.108 din Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.191/2015, privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în temeiul 
art.36, alin2, lit.c coroborat cu alin 5, lit.a şi b, art 123 alin (1), (2) din Legea nr. 
215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova:  
1. Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a  spaţiului 
excedentar, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul 
Naţional Pedagogic ,,Ştefan Velovan'' Craiova, în suprafată de 9 mp, situat în clădirea Colegiului 
Naţional Pedagogic ,,Ştefan Velovan'', str. Amaradia, nr.72, Craiova,   identificat în Anexa nr. 1 
la prezentul raport.  
2. Aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea închirierii spaţiului identificat la punctul nr. 1 
din raport,  conform Anexei nr. 2, la prezentul raport.  
3. Aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere, în 
vederea închirierii spaţiului identificat la punctul 1 din prezentul raport, conform anexelor nr. 3-4, 
care fac parte integrantă din prezentul raport. 
4. Împuternicirea Directorului Colegiului Naţional Pedagogic ,,Ştefan Velovan'' Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de închiriere a 
spaţiului identificat la punctul 1 din prezentul raport.  
  
 
        Director Executiv,                                                               Avizat pentru legalitate,     
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cons.jur. Alexandra Bianca Beldea 
 
 
 
 
 
                                                              Întocmit, 
                                                     Insp. Cristina Kollek 
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