
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

         PROIECT    
 

      HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat între 

Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L., având ca 
obiect spaţiul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 

str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
29.10.2015; 
         Având în vedere raportul nr.156262/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat între 
Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L., având ca 
obiect spaţiul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Arh. 
Duiliu Marcu, nr.16;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului IX, Capitolul V art.1809-
1810, art.1167-1179 Codul Civil; 

                    Potrivit art.68 din Hotărârea 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.45 alin.3, art.123 alin1, 
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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat 
între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX 
S.R.L., pe o perioadă de 2 ani, având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimanziale „Mihai Viteazul” Craiova, să 
semneze actul adiţional la contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimanzială „Mihai 
Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
               INIŢIATOR,   AVIZAT, 

           PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
       Lia-Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 



   

 
 
 
 

 

− Municipiul Craiova 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                  Se aprobă, 
 Direcţia Patrimoniu                                                                          Primar 
 Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici                      Lia Olguta Vasilescu                 
 Nr. 156262/20.10. 2015 
                                                 
 
                                                          RAPORT 

  privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 
incheiat cu S.C.DOBMAN IMPEX S.R.L 

 
   Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2011, s-a 
aprobat  scoaterea la licitatie publică, în vederea inchirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 
unui spatiu care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
195mp, situat  în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16, aflat în administrarea Şcolii nr.30” 
Mihai Viteazul”Craiova, în amenajarea unor săli de fitness si gimnastică. În urma 
licitaţiei a fost desemnata castigatoare S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L, astfel a fost 
incheiat contractul de inchiriere nr.251/2011. 
      Prin cererea inregistrată sub nr.140146/2015, Şcoala Gimnazială nr.30 “Mihai 
Viteazul”, solicită prelungirea duratei contractului de inchiriere. 
      În procesul-verbal din data de 07.09.2015 Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale nr.30” Mihai Viteazul” a aprobat in unanimitate prelungirea contractului de 
inchiriere nr251/2011 cu S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L. 
        Având în vedere art.68 din H.C.L. nr. 191/2015 privind aprobarea Regulamentului 
cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unităţile de învăţamant 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, propunem prelungirea contractului.                
      Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată şi completată, Titlul IX, 
Cap.V art.1809-1810,art.1167-1179 din noul Cod Civil, H.C.L nr.191/2015 şi în temeiul  
art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, şi  art.123 alin 1 din Legea 
215/2001, republicată privind Administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

−  Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 cu S.C. 
DOBAMN IMPEX S.R.L. pe o perioada de 2 ani; 

−  Împuternicirea Directorului unităţii de învăţământ al  Şcolii Gimnaziale 
nr.30 “Mihai  Viteazul” să încheie şi să semneze actul adiţional de 
modificare la contractul de închiriere prevăzut la punctul 1 din prezentul  
raport. 

 
 
                        Director Executiv                                                             Sef Serviciu 
             Cons. Jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                         Gabriel Smaranda    
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