
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                     

PROIECT 
 

                 HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  Curtea de Apel Craiova, a unei 

părţi din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Nicolae Julea, nr.1 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 
          Având în vedere raportul nr.138639/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către  Curtea de Apel Craiova, a unei părţi din 
imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae 
Julea, nr.1; 
 În conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea 
judiciară, modificată şi completată, art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea 
publică  din Noul Cod Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 alin.2, art.115 alin.1 
lit.b şi art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către  Curtea de 

Apel Craiova, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă totală de 535,96 mp., situat în str.Nicolae 
Julea, nr.1, compus din spaţii etajul I, în suprafaţă de 475,26 mp. şi cota de ½ din 
suprafaţa de 121,40 mp., respectiv 60,7 mp., reprezentând hol acces parter, 
identificat în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea amenajării arhivei de conservare. 

Art.2. Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-primire a imobilului prevăzut la art.1. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară şi Curtea de Apel Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR,      AVIZAT, 
             PRIMAR,       PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



 

 

                                                                                                   
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    Se aprobă, 
SERVICIULPATRIMONIU                                                                                                                          
Nr. 138639 /17.09. 2015           Primar 

                                                                                                        LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

 
                                                      RAPORT, 
 
 

       Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, si al Ordonantei de Urgenta nr.30/2000, pentru modificarea si 
completarea art.166 din Legea Invatamantului,  din domeniul public al unitatii 
administrativ-teritoriale fac parte constructiile si terenul aferent acestora in care isi 
desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar.Astfel din domeniul public al 
municipiului Craiova, face parte imobilul ,,clădire-şcoală”compus din constructie in 
suprafata utilă de  1475,767 mp, si teren aferent în suprafaţă de 3967mp , situat in 
Craiova, str.Nicolae Julea, nr.3 , fost sediu al Scolii cu clasele I-VIII nr.35 
,,I.D.Sîrbu”.Acesta figureaza in “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova”, insusit prin Hotărârea Guvernului nr.965/2002, privind atestarea 
domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 
judetul Dolj, Anexa nr.2, pozitia 54, pagina 14 si se afla in administrarea Consiliului 
Local. 
    Prin aplicarea masurilor de reorganizare si restructurare a unitatilor de 
invatamant, in conformitate cu modificarile aduse Legii Invatamantului, unele bunuri 
imobile constand din constructii si terenurile aferente situate pe teritoriul municipiului 
Craiova au fost preluate din  administrarea  unităţii de învăţămnt. In aceasta situatie se 
afla si imobilul mentionat mai sus.Astfel   prin Hotararea nr.179/2011  Consiliul 
Local al municipiului Craiova a aprobat încetarea dreptului de administrare al Grupului 
Şcolar ,,Matei Basarab”asupra imobilului ,,clădire- şcoală” compus din constructie în 
suprafata utilă de  1475,767 mp, si teren aferent în suprafaţă de 3967mp , situat in 
Craiova, str.Nicolae Julea, nr.3  precum  şi schimbarea destinaţiei acestuia din spaţiu 
de învăţământ, în spaţiu pentru desfăşurarea unor servicii locale/de interes local, 
cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Predarea-primirea bunului astfel cum este identificat în  hotărârea  sus 
menţionată a fost realizată prin Procesul Verbal nr.33807/2012. 

   Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova la 
nr.132575/04.09.2015,Curtea de Apel Craiova,supune analizei situaţia sediilor 
Judecătoriei Craiova şi Curţii de Apel Craiova în contextul prevederilor 
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art.138/2004,republicată privind organizarea   judiciară,modificată şi 
completată.Conform acestor prevederile consiliile locale pun la dispoziţia Ministerului 
Justiţiei sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti.  

Sub acest aspect, o  primă etapă ar consta în asigurarea unui spaţiu destinat arhivei de 
conservare a Judecătoriei Craiova,arhivă ce include în proporţie de 80% documente ce au 
termen de păstrare ,,permanent”, arhivă, care raportat la volumul mare de documente ar 
necesita un spaţiu de depozitare ,în conformitate cu actele normative , de cel puţin 150 
mp. 

  În raport de această solicitare a fost identificat  etajul 1 din  imobilul ,,clădire-
şcoală”compus din constructie, edificată în 1981 cu regim de înălţime parter şi trei etaje, 
cu o suprafata utilă de  1475,767 mp., situat in Craiova, str.Nicolae Julea, nr.3 , fost sediu 
al Scolii cu clasele I-VIII nr.35 ,,I.D.Sîrbu” 

Conform releveelor anexate la prezentul raport, la etajulul 1 sunt 29 şi dependinţe cu 
o suprafaţă utilă totală de 475,26mp, iar pentru accesul la etaj se va atribui  1/2 din 
spaţiul cu suprafaţă utilă de 121,40 mp cu denumirea ,,hol” poz.7 din releveul ,,parter”. 

Spaţiul identificat şi propus spre atribuire ar permite în această fază recofigurarea 
spaţiilor şi compartimentelor auxiliare instanţei judecătoreşti aşa cum se solicită prin 
adresa  nr.132575/04.09.2015 a Curtii de Apel Craiova,pentru o minimă îmbunătăţire a 
activităţii administrative pe acest palier. 

Referitor la modalitatea de atribuire ţinem să precizăm: 
- Conform art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 124 din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare consiliul local poate da in folosinta gratuita, pe termen limitat, 
bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala , persoanelor juridice fara 
scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori 
serviciilor publice. 

   În conformitate cu această prevedere,potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din noul 
cod de procedura civilă „In infaptuirea justitiei  instantele judecatoresti indeplinesc un 
serviciu de interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor 
fundamentale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor 
juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia”.   

Ordinea de drept si democratia constitutionala este realizata de Ministerul Public, 
conform art. 131 din Constitutie „(1) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta 
interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si 
libertatile cetatenilor” 

   Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 
304/2004,privind organizarea judiciară,  modificată şi completată , art. 858-866,art.874-
875 din Titlul VI-Proprietatea publică  din Noul Cod Civil,  în temeiul art.36 alin2 lit 
c,coroborat cu alin. 5 lit.b,art.124 din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare,   propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1.Atribuirea  in folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani,către Curtea de Apel 
Craiova, a unei părţi din imobilul în suprafaţă totală de 535,96 mp.,situat în 



 

municipiul Craiova str,Nicolae Julea nr.1(fost nr.3),compus din spaţii etajul I în 
suprafaţă de  475,26mp.şi cota de 1/2 din suprafaţa de 121,40 mp. respectiv 60,7 
mp.,reprezentând hol acces parter, identificate în Anexele 1-2 la prezentul raport, în 
vederea amenajării arhivei de conservare. 

2.Predarea -Primirea  imobilului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport se 
va  face pe bază de protocol încheiat între părţi . 

3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare -primire a imobilului prevăzut la punctul 1 din prezentul raport. 

4.Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.147/1999 privind însuşirea 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                           Întocmit, 
Cons.jur. CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                            Cons.Silvia Nănău     
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