
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                   
 

                                                                                    PROIECT  
  
  

HOTĂRÂREA  NR. _____ 
privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii 
„Constantin Brâncuşi” Craiova asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova, 

str.Prelungirea Bechetului, nr.1A 

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

31.10.2013; 
Având în vedere raportul nr.154422/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 

se propune încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii 
„Constantin Brâncuşi” Craiova asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova, 
str.Prelungirea Bechetului, nr.1A;   
          În conformitate cu prevederile art.61, art.96, art.112 din Legea nr.1/2011- Legea 
educaţiei naţionale, modificată prin Legea nr.206/2013, Titlul VI-Proprietatea Publică, 
art.858-870 din Codul Civil;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.a şi b, 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 încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi 
Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova asupra bunurilor situate în municipiul 
Craiova, str.Prelungirea Bechetului, nr.1A, identificate  în anexele nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face în 
baza procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi stabilită prin 
dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 62.1 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile (clădiri şi 
terenuri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi se modifică în mod 
corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 
referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 



 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiul Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                                           Se aprobă, 

Serviciul Patrimoniu                                                                                                           PRIMAR, 

Nr.154422/16.10.2013                                                    Lia-Olguţa Vasilescu 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

RAPORT, 
 

 

Prin adresa nr.139217/19.09.2013, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” 
Craiova, comunică Acordul Consiliului de Administraţie pentru preluarea de către Primăria municipiului 
Craiova a Sediului II- „Fermă didactică Făcăi „ din cartierul Făcăi str.Prelungirea Bechetului nr.1 A. 

Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brancuşi”Craiova este o instituţie de învăţâmânt 
preuniversitar de stat  coordonată de Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului şi Sportului prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj ,a cărei activitate  se desfasoară într-un imobil situat în. str. C-tin 
Brancusi nr.17 Craiova ca Sediu I şi  în imobilul din cartierul Făcai,str.Prelungirea Bechetului nr.1 A fost 
str.Făgăraş. 

Imobilul situat în str. Prelungirea Bechetului nr.1A. cu denumirea Sediul II- „Fermă didactică Făcăi ”a 
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” Craiova, , fost Grup Şcolar de Arte şi Meserii 
,,Constantin Brâncuşi”aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  fiind identificat la poziţia 
3638 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 
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” Craiova, Protocolul de Predare-Pimire 
înregistrat la Primăria Municipiului Craiova la nr.28617/28.09.2001 având ca obiect predarea şi respectiv 
primirea clădirilor şi terenurilor în care îşi desfăşoară activitatea ,în  domeniului public al municipiului 
Craiova . Prin Hotărârea nr.174/31.07.2001 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunul ce  
figurează în Anexa nr.1 la poziţia 62 -1 a fost dat în administrarea  unităţii de învăţământ respectiv în 



 

administrarea Grupului Şcolar de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi”.Conform Fişei Imobilului, Sediul 
II- „Fermă didactică Făcăi în suprafaţă totală de 28709 mp din acte şi 29270 mp din măsurători, cuprinde 
:Hala ateliere auto C1,Depozit cărbune C2,Hală creştere porci C3,Magazie C4, WC C4, Castel de apă C6, 
Birouri C7,Şopron utilaje C4. Suprafeţele utile sunt identificate în Planul de amplasament şi delimitare 
scara 1:1000 întocnit ,ce se constituie ca Anexă  nr.2 la prezentul raport. 

Referitor la solicitarea înregistrată prin adresa nr.139217/19.09.2013  mai precizăm : 

Ca titular al dreptului de administrare Grup Şcolar de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi”actual 
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” 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 componente,în anumite 
perioade din timpul unui an, nu sunt folosite pentru procesul instructiv-educativ organizat de titularul 
dreptului de administrare, se poate solicita  autorităţii locale (proprietarului) predarea acestora. 

Imobilul situat în cartierul Făcai  a fost folosit ca fermă didactică a liceului, însă datorită modificării 
programei de instruire şi profilului  Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brancusi”, o 
perioadă îndelungată, această locaţie nu a fost folosită  în procesul instructiv educativ. Având în vedere 
zona în care se află acest imobil şi suprafaţa mare de teren respectiv 28.709mp, precum şi faptul că  prin 
programele guvernamentale au fost  finanţate proiecte de campusuri şi tabere şcolare, Colegiul Tehnic de 
Arte si Meserii ,,Constantin Brancusi”, şi-a propus să iniţieze derularea proiectului  de construire a unei 
tabere scolare. În acest sens, în anul 2007 Colegiul Tehnic de Arte si Meserii ,,Constantin 
Brancusi”,Craiova  a plătit din fondurile alocate prin buget, un studiu de fezabilitate aprobat prin 
H.C.L.nr.22/2008, având ca obiect,,Tabăra şcolară în incinta Făcai din municipiul Craiova”.Valoarea 
totală a investiţiei a fost de 12.214.303 lei (3.462.300 Euro). 

Întrucât investiţia  nu a fost materializată  şi  nu este afectat procesul de învăţământ, respectiv nu se  
perturbă desfăşurarea activităţii acestui colegiu,Consiliul de administraţie al Colegiul Tehnic de Arte şi 
Meserii ,,Constantin Brâncuşi” Craiova,  conform procesului-verbal al şedinţei din 17.09.2013, a aprobat 
preluarea de către Primăria municipiului Craiova a Sediului II- „Fermă didactică Făcăi „ din cartierul 
Făcăi str.Prelungirea Bechetului nr.1 A,în vederea atribuirii unei alte funcţionalităţi.  
 Situaţia imobilului Sediul II- „Fermă didactică Făcăi şi teren- poziţia 3638 din Anexa 2 la HG nr. 
141/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al 
Municipiului Craiova /poz.55 la HCL nr.182/2009 ,ce face obiectul adresei nr.139217/19.09.2013, 
înregistrat în evidenţa contabilă se prezintă în Anexa nr.1 astfel: 
Nr 
crt  

Denumirea 
Bunului 

Suprafaţă 
constr./desfă
ş. (mp) 

Poziţie dom.public 
H.G./poz HCL.invent. 
dom. public 

Nr.inventar Valoare (lei) 

1 Hala ateliere 
auto  

C1 

677 5170 HG965/2002 12003417 
dom.public 

226037,11 

2 Depozit 
cărbune-C2 

33 Poz.57 la HCL nr. 
182/2009 

12008038 

dom.public 

117,3 

3 Hală creştere 190 Poz.56 la HCL nr. 182 11001005-
dom.privat 

0,01 



 

porci-C3 /2009 cf.HCL 
Nr.307/2009 

4 Castel apă-C6 478 

mp 

Poz.58 la HCL nr. 
182/2009 

12008040 68268,6 

5 Birouri-C7 51 Poz.59 la HCL nr. 
182/2009 

11001007-
dom.privat 
cf.HCL 
Nr.439/2009 

0,01 

6 Şopron utilaje  17 mp Poz.60 la HCL nr. 
182/2009 

11001006-
dom.privat 
cf.HCL 
Nr.307/2009 

0,01 

7 Teren Făcăi 29270-măs. 
Cadastrale 
28709şi 
28709 din 
acte  

Poz.55 la HCL nr. 
182/2009 

11001006-
dom.public 
cf.HCL 
Nr.182/2009 

2052632,76 

  
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. În 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."        
Faţă de cele prezentate,şi ţinând cont de Hotărârea  Consiliul de administraţie al Colegiul Tehnic de Arte 
şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” Craiova din 17.09.2013 , în conformitate  cu prevederile art.96 ,art. 112, 
coroborat cu art.61  din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, modificată prin Legea 
nr.206/27.06.2013,  Titlul VI-Proprietatea publică art. 858-870 din Codul Civil,modificată şi completată,   
 
 în temeiul art 36,alin2,lit.c coroborat cu alin5,lit.a, din Legea nr. 215/2001 ,republicată, privind  
administraţia  publică locală   propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 

      1.Încetarea dreptului de administrare al Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi” 
Craiova asupra bunurilor situate în Craiova, strada Prelungirea Bechetului ,nr.1A, prevăzute în Anexa nr.1 
şi identificate în Anexa nr.2 la prezentul raport . 



 

    2. Predarea- preluarea bunurilor  prevăzute la punctul 1 se va face în baza procesului-verbal întocmit de 
comisia de inventariere, care va fi stabilită prin Dispoziţia    Primarului Municipiului Craiova,în termen 
de 30 de zile de la aprobare. 

    3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001  
cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ a bunurilor imobile (clădiri şi 
terenuri)preluate în domeniul public conform H.C.L.nr.96/2001, în  sensul anulării poziţiei 62.1 din 
Anexa nr.1 din administrarea Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin Brâncuşi”, a  H.C.L 
nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova ,şi 
a  H.C.L nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, cu modificările si completările ulterioare . 

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

 

 

 

 

 

 

         Director Executiv,                                                                   Şef Serviciu,                                                                

      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                            Cristina Daniela Radu 

                                                               

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,        

                           Cristian Ionuţ Gâlea                            Întocmit,   
                                                                         Cons.Silvia Nănău 

                                                                                                    

 

 

 



 

 

                                                                                                                Anexa nr.1 

                                                                                                                                     

                 Situaţia bunurilor  Sediului II- „Fermă didactică Făcăi ,cu terenul aferent situate în Craiova, strada 
Prelungirea Bechetului ,nr.1A, care se preiau din administrarea  Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,Constantin 
Brâncuşi” Craiova 

 

Nr 
crt  

Denumirea Bunului Suprafaţă 
constr./desfăş

. (mp) 

Poziţie dom.public 
H.G./poz HCL.invent. 

dom. public 

Nr.inventar D

1 Hala ateliere auto  

C1 

677 5170 HG965/2002 12003417 

dom.public 

D
o
m
.
p
u
b
l
. 

2 Depozit cărbune-C2 33 Poz.57 la HCL nr. 
182/2009 

12008038 

dom.public 

3 Hală creştere porci-
C3 

190 Poz.56 la HCL nr. 182 
/2009 

11001005 

-dom.privat cf.HCL Nr.307/2009 

 

4 Castel apă-C6 478 

mp 

Poz.58 la HCL nr. 
182/2009 

12008040  

-dom.publiccf.182/2009 

 

5 Birouri 51 Poz.59 la HCL nr. 
182/2009 

11001007 

-dom.privat cf.HCL Nr.439/2009 

 

6 Şopron utilaje  17 mp Poz.60 la HCL nr. 11001006  



 

182/2009 -dom.privat cf.HCL Nr.307/2009 

7 Teren Făcăi 29270-măs. 
Cadastrale 

28709şi 
28709 din 

acte  

Poz.55 la HCL nr. 
182/2009 

11001006 

-dom.public cf.HCL Nr.182/2009 
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