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RAPORT. 
 

 
    Prin Raportul cu nr.11053/21.01.2016 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova scoaterea la licitaţie publică ,în vederea închirierii pentru o 
perioadă de patru ani a , unui teren în suprafaţă de 18 mp pentru construirea unui 
chioşc alimentar plus 10 mp pentru  de depozitare ,teren situat în curtea Colegiului 
,,Costin D.Neniţescu”Craiova ,identificat  în Anexa nr. 1 la raport. 
     Propunerea a avut la bază solicitarea Colegiului ,,Costin D.Neniţescu”Craiova  
care  a întocmit şi transmis Studiul de Oportunitate ,Caietul de Sarcini şi 
Documentaţia de atribuire conform Anexelor nr.2-4. 
    Prin adresa înregistrată la nr.14843/27.01.2016 Colegiului ,,Costin   
D.Neniţescu”Craiova revine la adresa anterioară privind aprobarea scoaterii la 
licitaţie a terenului astfel cum este descris mai sus, precizând că renunţă la cei 10 mp 
destinaţi pentru magazie .În acest sens modifică si transmit din nou Studiul de 
Oportunitate ,Caietul de Sarcini şi Documentaţia de atribuire conform Anexelor nr.2-
4, astfel că se impune modificarea raportului nr.11053 &2016 după cum urmează: 
     Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art.14 ale Legii nr. 213/1998 
privind  proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia  ,modificată şi completată, 
art.858-865,art.868 Noul cod Civil , art.108 din  Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţionale,cu 
modificările şi completările ulterioare  şi potrivit Hotărârilor 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 unui  
teren  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de  Colegiul 
Tehnic ,, Costin D. Neniţescu”Craiova , în suprafaţă de 18 mp., situat în Craiova, str. 
Paşcani nr. 9 identificat în   Anexa nr.1  la prezentul raport. 



 2.Aprobarea Studiului   de Oportunitate   în vederea  închirierii terenului  identificat  la 
punctul 1,  conform Anexei  nr.2  la prezentul raport. 
   3. Aprobarea  Caietului  de sarcini şi a  Documentaţiei de atribuire a contractului de 
închiriere în  vederea  închirierii terenului identificat  la punctul 1, conform Anexelor nr.3-4   
la prezentul raport. 
   4.Împuternicirea Directorului Colegiului Tehnic ,, Costin D. Neniţescu”Craiova să  
organizeze  procedura de închiriere  prin licitaţie publică şi  să semneze   contractul   de 
închiriere a  terenului    identificat  la punctul 1 din prezentul raport.  
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   Director executiv,                                                                                     Întocmit, 
Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                       Cons.Silvia Nănău 
















































































