
	   	   	  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  PROIECT 
     

HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric  “Maria Tănase” şi către 
Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, a unor bunuri care aparţin domeniului 

public al municipiului Craiova 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012. 

Având în vedere raportul nr.179238/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi către Liceul 
cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” a unor bunuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în str.Crişului, nr.9; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi Legii educaţiei naţionale nr.1/2011; 

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 darea în administrare, către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” , a 
bunurilor prevăzute în  anexa nr.1 la prezenta hotărâre, cu condiţia obţinerii 
avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru schimbarea destinaţiei bunurilor. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Liceul cu Program Sportiv  “Petrache Trişcu” 
a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3.   Pe cale de consecinţă, se aprobă încetarea dreptului de administrare al  Colegiului 
“Ştefan Odobleja”  asupra  bunurilor “magazie C6 şi C8”, a terenului în suprafaţă 
de 3164 mp, a bunului “construcţiei C5-centrală termică”, în suprafaţă de 27 mp., a 
bunului “construcţiei C4- cabină poartă”, precum şi încetarea dreptului de 
administrare al  Liceului cu Program Sportiv  “Petrache Trişcu”  asupra bunului 
“bază sportivă”, în suprafaţă de 634 mp., situat în str.Crişului, nr.9. 

   Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 174/2001, 341/2011 şi îşi încetează 
efectele  Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2011 şi 
nr.477/2011. 



	   	   	  

   Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008.	  

                Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, Liceul cu Program Sportiv  
“Petrache Trişcu”	    şi Colegiul  “Ştefan Odobleja” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

	  

	  

	  

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu     
Serviciul  Administrarea şi Evidenţa Domeniului Public si Privat, a Contractelor şi 
Autorizărilor  
Nr. 179238/13.12.2012   
                                                                                                                 SE APROBĂ,  
               PRIMAR  
                                                                                    LIA OLGUŢA VASILESCU 

RAPORT  
 În conformitate cu HCL nr. 333/25.08.2011, s-a aprobat darea în administrarea 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” a imobilului “cămin elevi”, în suprafaţă utilă de 621,07 
mp şi a terenului în suprafaţă de 1313 mp, situate în  str. Crisului nr.9, iar prin HCL nr. 
477/22.12.2011, s-a aprobat darea în administrarea Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” a 
clădirii  în suprafaţă utilă de 209 mp. 
  Prin adresa inregistrata sub nr.11913/29.07.2011 la Primăria municipiului Craiova, 
Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”  solicita darea in administrare  a imobilului (construcţie în 
suprafaţă de 389 mp şi teren în suprafaţă 1313 mp) situat in Craiova, str. Crisului nr.9 in vederea 
desfasurarii activitatii specifice acestora. 
 În sensul solicitarii Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” a avut în vedere următoarele: 
  Contractul de inchiriere nr. 1143900/27.08.2010 incheiat de  Ansamblul Folcloric “Maria 
Tanase” cu domnul Frasie Viorel proprietarul cladirii in care isi desfasoara activitatea (sectia 
muzicala, serviciul administrativ-financiar, personalul tehnic”  a expirat pe 30.09.2011. 
 Sectia dans isi desfasura activitatea in sediul Cercului Militar  Craiova, Ansamblul 
Folcloric “Maria Tanase avand un contract de inchiriere. 
  În imobilul situat în Craiova str. Crisului nr.9 a funcţionat Grupul Scolar ICM2, care  s-a 
desfiintat  potrivit  Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
3804/01.03.2011 prin care se aprobă comasarea prin absorbţie a Grupului Şcolar Industrial 
Electroputere, cu sediul în municipiul Craiova, str. Electroputere nr. 13, a Colegiului Tehnic “Ion 
Mincu” cu sediul în municipiul Craiova, str. H. Coandă nr. 48, a Grupului Şcolar ICM nr. 2 din 
municipiul Craiova, str. Crişului nr. 9, cu Liceul de Informatică “Ştefan Odobleja” şi schimbarea 
denumirii acestuia în Colegiul “Ştefan Odobleja”, cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Electroputere nr. 21 începand cu anul şcolar 2011-2012. 
 Astfel, prin HCL nr. 478/2010 s-a acordat avizul consultativ  pentru comasarea prin fuziune 
a Liceului de Informatică “Ştefan Odobleja”, Grupului Şcolar Industrial Electroputere,Colegiului 
Tehnic “Ion Mincu”, Grupului Şcolar ICM nr. 2 si formarea unei noi unitati de invatamant  liceal 
cu profil teoretic si tehnologic,care sa functioneze in imobilul situat  in Craiova str. Electroputere 
nr. 21 si care poarta denumirea de  Colegiul “Ştefan Odobleja, imobilul din str. Crisului nr.9 
ramanand astfel liber.   
 Construcţia “cămin elevi ”, este edificată în anul 1929 cu regim de înălţime demisol, parter 
si mezanin cu o suprafaţă utilă de 389 mp. 
 Conform releveelor anexate la prezentul raport,  la demisol sunt  11  camere şi dependinţe 
cu o suprafaţă utilă totală 252,99 mp, la parter sunt 8 camere şi dependinţe cu o suprafaţă utilă 
totală de 285,91mp, la mansardă  sunt 3 camere şi dependinţe cu o suprafaţă utilă totală 82,17 mp. 



	   	   	  

 Imobilul situat în str. Crisului nr.9 aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
fiind identificat la poziţia 3659 din Anexa 2 la HG nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea 
HG nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Craiova si se afla in 
administrarea   Grupului Scolar ICM2. 
 Prin adresa cu nr.1039/2011, inregistrata  la Primaria municipiului Craiova Consiliul de 
administratie al Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj” ne-a comunicat acordul pentru 
schimbarea destinatiei spatiului de invatamant –camin elevi in spatiu pentru birouri in care sa-si 
desfasoare activitatea Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”. 
 Pentru desfăşurarea activităţii Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”  este necesară 
schimbarea destinatiei  pentru toate bunurile  situate în str. Crisului nr.9, date în administrarea  
Ansamblului Folcloric “Maria Tanase”, conform planului cadastral anexat.  
 Prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Craiova sub nr.164911/14.11.2011, 
Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” solicita darea in administrare a imobilului (construcţii în 
suprafaţă utilă de 239,09 mp şi teren în suprafaţă 1488 mp) situat in Craiova, str. Crisului nr.9 in 
vederea desfasurarii activitatii specifice acestora. 
 Prin adresa inregistrata la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj sub nr. 1457/21.11.2011, 
Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj a comunicat acordul pentru 
schimbarea destinaţiei spaţiului-sală de sport împreună cu anexele şi terenul aferent, situat în 
Craiova, str. Crişului, nr.9, rămas liber, din spaţiu de învăţământ- sală de sport în spaţiu în care să-
şi desfăşoare activitatea Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”.   
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 151183/14.10.2011, 
Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova solicită încetarea dreptului de administrare al terenurilor şi 
spaţiilor aflate în administrarea fostelor unităţi de învăţământ: Grup Şcolar I.C.M. 2 şi Colegiul 
Tehnic Ion Mincu.        
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 135866/15.09.2011, 
Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trişcu” solicită darea în administrare a clădirii şcolare ce a 
aparţinut Grupului Şcolar ICM 2 pentru a o transforma în cămin şi cantină şcolară.  
 Prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Craiova sub nr. 171994/22.11.2011, 
Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar al Judetului Dolj a comunicat avizul favorabil 
pentru transferul corpului de clădire ce reprezintă Clădire Şcoală în formă de “U” cu toate sălile 
de clasă şi Sala de festivităţi ce au aparţinut Grupului Şcolar ICM nr.2 la Liceul cu Program 
Sportiv “Petrache Trişcu”. 
 Prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Craiova sub nr.172307/07.12.2012, 
Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” solicita darea in administrare a terenului ce permite accesul 
la cele două clădiri, magaziile C8 şi C6, precum şi terenul de sport(baza sportivă) situate in 
Craiova, str. Crisului nr.9 in vederea desfasurarii activitatii specifice acestora. 
 Prin HCL nr. 341/2011 s-a aprobat darea în administrare către Colegiul “Ştefan Odobleja”, 
a bunului “clădire ateliere-şcoală ”, situat în str. Crişului, nr.9. 
  Pentru o bună funcţionare şi administrare a bunurilor ce aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova şi  în conformitate cu extrasul de carte funciară nr. 34266 şi 
încheierea nr. 4385/2004, este necesară incetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 333/2011 şi  477/2011 şi adoptarea unei Hotărări de Consiliu Local 
privind atribuirea în mod distinct pe fiecare deţinător a bunurilor astfel inventariate. 
  Drept urmare, se propune darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria 
Tănase” a terenului în suprafaţă totală de 3164 mp, a magaziei C8 în suprafaţă de 75 mp, a 
magaziei C6 în suprafaţă de 165 mp, a imobilului “cămin elevi”-C9 în suprafaţă de 369 mp,  



	   	   	  

şi a clădirii “sală sport”-C7 în suprafaţă de 154 mp, situate în Craiova, str. Crişului, nr.9, 
conform anexei 1 la prezentul raport şi darea în administrarea  Liceului cu Program Sportiv 
Petrache Trişcu a terenului Cc în suprafaţă 3225 mp, a construcţiei C2 în suprafaţă de 1274 
mp, a construcţiei C5-”centrală termică” în suprafaţă de 27 mp  şi a construcţiei C4 “cabină 
poartă” în suprafaţă de 17 mp, conform anexei 2 la prezentul raport. 
 Încetarea dreptului de administrare al Colegiului Ştefan Odobleja  asupra magaziile 
C6 şi C8, asupra terenului în suprafaţă de 3164 mp şi asupra construcţiei C5-”centrală 
termică” în suprafaţă de 27 mp şi încetarea dreptului de administrare a Liceului cu 
Program Sportiv Petrache Trişcu asupra bazei sportive în suprafaţă de 634 mp. 
  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii,  educaţiei naţionale nr. 
1/2011, art. 36 alin.2 lit.c din  Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,  
propunem Consiliului Local al municipiului Craiova : 

• Darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”a bunurilor 
prevăzute în  anexa 1 la prezentul raport, cu conditia obtinerii avizului conform al 
Ministerului Educatiei, Tineretului şi Sportului pentru schimbarea destinatiei 
bunurilor ; 
• Darea în administrare către Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trişcu” a 
bunurilor prevăzute în anexa 2 la prezentul raport ; 
• Încetarea dreptului de administrare al Colegiului Ştefan Odobleja  asupra 
magaziile C6 şi C8, asupra terenului în suprafaţă de 3164 mp, asupra construcţiei 
C5-”centrală termică” în suprafaţă de 27 mp, şi asupra construcţiei C4- cabină 
poartă şi încetarea dreptului de administrare al Liceului cu Program Sportiv 
Petrache Trişcu asupra bazei sportive în suprafaţă de 634 mp. 
• Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 341/2011, 174/2001, 147/1999, 173/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi finalizarea procedurilor de modificare a H.G. nr. 
141/2008 prin intermediul Consiliului Judetean Dolj 
• Încetarea efectelor  HCL nr. 333/2011 şi HCL nr.477/2011.  
	  

         Director Executiv,                Şef Serviciu,  
        Adriana Cîmpeanu                                        Gabriel Smaranda 
              
                                     Întocmit, 
          insp. Ana-Maria Jilavu 
     Avizate de legalitate, 
                       Cons. Jur. Ionuţ Gâlea 
	  
 



Nr.	  
Crt.

Denumire Suprafaţă(mp) Valoare(lei)

1
Teren	  Cc	  în	  suprafaţă	  de	  3164	  mp	  situat	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9

3164 4047547.00

2 Construcţie	  C8-‐magazie	  situată	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9 75 -‐

3 Construcţie	  C6-‐magazie	  situată	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9 165 129837.28

4 Utilaj-‐centrală	  termică	  CT	  (cămin	  elevi) 1	  buc 61429.00

5 Utilaj-‐centrală	  termică	  CT	  (sala	  de	  sport) 1	  buc 61429.00

6 Cămin	  elevi-‐C9	  situat	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9 369 483255.04

7 Sală	  de	  sport	  -‐C7	  situat	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9 154 49048.90

ANEXA	  	  1	  CU	  	  BUNURI	  DATE	  ÎN	  ADMINISTRAREA	  ANSABLULUI	  FOLCLORIC	  „	  MARIA	  TĂNASE”



Nr.	  
Crt.

Denumire Suprafaţă(mp) Valoare(lei)

1
Teren	  Cc	  în	  suprafaţă	  de	  3225	  mp	  situat	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9

3225.00 4125581.3

2 Constructia	  C4-‐cabină	  poartă	  situată	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9 17 1253.15

3 Constructia	  C5-‐centrală	  termică(inclusiv	  utilaj)	  situată	  în	  str.	  
Crişului,	  nr.9

27 2856876.15

4
Constructia	  C2-‐local	  şcoală	  situată	  în	  str.	  Crişului,	  nr.9

1274 1493968.86

ANEXA	  	  2	  CU	  	  BUNURI	  DATE	  ÎN	  ADMINISTRAREA	  LICEULUI	  CU	  PROGRAM	  SPORTIV	  „PETRACHE	  TRISCU”
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