
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

                     PROIECT  
           HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii de 
învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate 

Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.136886/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a unor spaţii de 
învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi art.112 coroborat cu 
art.61 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,modificată şi Titlul VI Proprietatea 
Publică, Capitolul II, art.867-870 din Codul Civil;          

În temeiul art.36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, 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 3 

ani, a 18 spaţii de învăţământ aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Corp clădire B din incinta Liceului Tehnologic Transporturi 
Căi Ferate Craiova , situat în str. Constantin Brâncuşi, nr.15, aflate 
administrarea acestuia, identificate în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ 
particular preuniversitar. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea spaţiilor identificate la art.1, 
prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere, se stabileşte în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2007 privind tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă 
destinaţie din fondul locativ de stat, indexat cu rata inflaţiei. 

Art.4.  Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate, îi revine cota parte de 50% din 
chiria încasată pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, iar cota parte de 
50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte directorul Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate să 
semneze contractul de închiriere a spaţiilor. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
 

  
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiul Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 

Nr. 136886 /16. 09.2013 
                                   

                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 

                                 Lia-Olguţa Vasilescu 
 
  
 

1. RAPORT 
 
Prin adresa nr.119113/2013, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova solicită 

ca autorităţile publice locale să aprobe închirierea a 18 săli de clasă  cu destinaţia de 
învăţământ situate în corpul B din incinta unităţii , spaţii care sunt   în administrarea liceului. 

Imobilul situat în str. C-tin Brăncuşi nr.15 (fost nr.9) cu denumirea actuală Liceul 
Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova , fost Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi 
Ferate aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  fiind identificat la poziţia 3684 din 
Anexa 2 la HG nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr. 965/2002 privind 
atestarea domeniului public al Municipiului Craiova. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998,OG nr.30/2000 şi în temeiul Hotărârii 
Consiliul Local al  Municipiului Craiova nr.96/2001 a fost încheiat între  Consiliul Local al al 
Municipiului Craiova şi Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate PROTOCOLUL DE 
PREDARE -PRIMIRE înregistrat la Primăria Municipiului Craiova la nr.28648/28.09.2001 
având ca obiect predarea şi respectiv primirea clădirilor şi terenurilor aferente domeniului 
public al municipiului Craiova .Ca titular al dreptului de administrare Grup Şcolar Industrial 
Transporturi Căi Ferate -  Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova are posesia 
,folosinţa şi poate dispune de acestea în condiţiile legii şi a protocolului astfel încheiat. În 
situaţia în care bunurile primite spre administrare sunt /devin disponibile,în sensul ca acestea 
,în întregul lor sau părţi comonente,în anumite perioade din timpul unui an,nu sunt folosite 
pentru procesul instructiv-educativ organizat de titularul dreptului de administrare,acesta poate 
închiria bunurile în cauză prin licitaţie publică,în condiţiile legii.cu acordul autorităţii locale 
(proprietarului) 

În raport de aceste prevederi ,Consiliul de administraţie al Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate Craiova, conform procesului-verbal al şedinţei din 05.08.2013, a 
aprobat scoaterea la licitaţie publică a spaţiilor disponibile -18 săli de clasă cu destinaţia de 
spaţii de învăţământ în vederea închirierii .Această solicitare are în vedere faptul că pentru anul 
şcolar 2013-2014 nu pot fi acceptate condiţiile administrării  din  anul şcolar 2012-2013 ,iar 
prin închiriera prin licitaţie publică ,cu menţinerea destinaţiei,  nu este afectat procesul de 
învăţământ şi nu perturbă desfăşurarea activităţii acetui colegiu. 
 Spaţiile disponibile pentru închiriere în suprafaţă totală de 999,00 mp, nu sunt 

utilizate pentru activităţi de învăţământ pe perioada iernii , sunt parte componentă ale 
imobilului “clădire corp B”situate la parterul, etajul 1 şi etajul 2 conform planului 
clădirii anexat şi  numerotate după cum urmează: la parter cu B001, B004, B005, 



BOO6  la etajul 1, B104, B105, B106, B107, B108, B101  şi la etajul 2 cu B203, 
B204, B205, B206, B207, B208, B201. Suprafeţele utile sunt identificate în releveele 
scara 1:100 întocnite ,ce se constituie ca Anexe la prezentul raport. Referitor la 
solicitarea înregistrată prin adresa nr.119113/2013 mai precizăm : 

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, 
modificată prin Legea nr.206/27.06.2013, alin. (1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in 
administrare bunuri proprietate publica, alin.(2) Terenurile si cladirile unitatilor de educatie 
timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte 
niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local 
si sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de 
drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile de administratie, conform 
legislatiei in vigoare, alin. (6) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat se poate face de catre autoritatile administratiei publice 
locale, numai cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. In 
caz contrar, actele de schimbare a destinatiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta 
constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale, alin "(6(1)) Termenul pentru 
emiterea avizului conform este de 30 de zile. Dupa expirarea termenului, se aplica procedura 
aprobarii tacite." 

Totodată în conformitate cu prevederile art. 61din aceeaşi act, Legea nr.1/2011  - (1) 
Reteaua scolara este formata din totalitatea unitatilor de invatamant acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu.  (2) Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular 
preuniversitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor scolare. Pentru invatamantul special liceal si special postliceal, 
reteaua scolara se organizeaza de catre consiliile locale ,cu consultarea partenerilor sociali si cu 
avizul conform al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.  

                 (4) Persoanele juridice si fizice pot infiinta, conform legii, unitati de educatie timpurie si de 
invatamant primar, gimnazial, liceal si postliceal. (7) Unitatile de invatamant preuniversitar, 
indiferent de tip, nivel, forma, filiera si profil sunt supuse acreditarii si evaluarii periodice, 
conform legii. (8) Pentru a asigura calitatea invatamantului, la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale sau din proprie initiativa, inspectoratele scolare pot solicita 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ridicarea acreditarii/autorizarii unei 
unitati de invatamant cu personalitate juridica sau a unei structuri a acesteia in conformitate cu 
prevederile legale. In situatia in care Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in 
Invatamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP, retrage acreditarea/autorizatia 
de functionare, pentru neindeplinirea conditiilor legale, unei unitati de invatamant, aceasta isi 
inceteaza activitatea.  
       De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare “(1) Închirierea 
bunurilor proprietate publică a  unitătii administrativ-teritoriale se aprobă,prin hotărâre  a 
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure 
exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.(2) Contractul de închiriere se poate 
încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare.  

                       Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art. 112, coroborat cu art.61 din 
Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, modificată prin Legea nr.206/27.06.2013,  cu art.14 
din  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia  ,modificată 
şi completată, în temeiul art 36,alin2,lit.c coroborat cu alin5,lit.a, art 123  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 trei ani, a 18 



spaţii  de învăţământ, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova ,situate 
în Corp clădire B din incinta  Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova,   
str.C-tin Brâncuşi nr.15  , aflate  în administrarea acestuia şi identificate în Anexele 
nr.1-3 ,în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ particular preuniversitar.  

 2.Aprobarea Caietului de Sarcini, în vederea închirierii a 18 spaţii  prevăzute la   
punctul 1din prezentul raport,conform Anexei nr.4 la prezentul raport. 

 4.Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în conformitate cu  
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 214/2007,referitoare 
la aprobarea tarifelor de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din 
fondul locativ de stat,indexat cu rata inflaţiei. 

 5. Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, îi revine cota parte de 50% 
din chiria încasată pentru închirierea spaţiilor prevăzute la punctul 1, iar cota de 50% 
revine la  Consiliul Local al al Municipiului Craiova.  

         6.Împuternicirea directorului   Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova să 
semneze   contractul de închiriere  a  spaţiilor  prevăzute la punctul 1 din prezentul 
raport.  

 
 

         Director Executiv,                                                               Şef Serviciu,                                                                
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                      Cristina Daniela Radu 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate,         
           Cristian Ionuţ Gâlea                                      Întocmit,  

                                                                          Cons.Silvia Nănău 
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