
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  PROIECT 
     
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui 
teren care aparţine domeniului  public al municipiului Craiova 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013. 

 Având în vedere raportul nr.156169/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui teren 
care aparţine domeniului  public al municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia,  modificată şi completată 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 modificarea art.1, pct.a din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.341/2011, în sensul diminuării suprafeţei de teren situat în str. 
Electroputere, nr.21, dată în administrare Colegiului „Ştefan Odobleja” Craiova, de 
la 61.403 mp., având valoarea de 78.935.172,04 lei, la 58.005m mp., având 
valoarea de 74.566.953,673 lei, identificată în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a 
terenului în suprafaţă de 3398 mp., având valoarea de 4.668.788,5388 lei, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1, poziţia 79 
din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 în sensul 
majorării suprafeţei de teren situat în str.Electroputere, nr.21, la 3398 mp., şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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, Colegiul “Ştefan Odobleja” 
Craiova şi Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA          SE APROBĂ, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                   PRIMAR,                                                                  
Serviciul Patrimoniu                                              Lia Olguţa Vasilescu   
Nr.156169/21.10.2013             
                                                                                        
                                                                                                     
          
      R A P O R T , 

             Prin Hotărârea nr. 96/2001  a Consiliului Local al municipiului Craiova,  s-a 
aprobat  trecerea în patrimoniul public de interes local al Municipiului Craiova a clădirilor 
şi terenurilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, 
conform anexei numărul 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.În anexa 
numărul 1 la hotărârea sus menţionată sunt evidenţiate cu numărul de protocol 
11574/18.04.2001 Grupul Şcolar Industrial Electroputere actual Colegiul “Ştefan 
Odobleja” şi Grădiniţa numărul 56 actual Grădiniţa “Castelul Fermecat” cu numărul de 
protocol 11558/18.04.2001. 

            Prin Hotărârea nr. 174/2001 se aprobă darea în administrare a unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar a bunurilor imobile ( clădiri şi terenuri ) în care acestea îşi 
desfăşoară activitatea, preluate în domeniul public de interes local al municipiului 
Craiova,conform H.C.L.nr.96/2001.  

            La adresa din Str.Electroputere nr.21, la data preluării , funcţionau 3(trei) unităţi de 
învăţământ preuniversitar:Grupul Şcolar Industrial Electroputere, Liceul de Informatică 
“Ştefan Odobleja” şi Grădiniţa cu program prelungit nr.56. 

            Grădiniţa nr.56 era subordonată Centrului Financiar Liceul Teoretic “Henri 
Coandă” cu sediul pe Str.Henri Coandă nr.48, iar imobilul (clădire) al acestei grădiniţe a 
fost preluat scriptic (faptic existând) de la S.C. Electroputere S.A.cu proces-verbal în 
conformitate cu Hot. Ad. Gen. Extraordinare a acţionarilor din data 23.04.2003. 

            În anul 2004 Grupul Şcolar Industrial  Electroputere a întocmit în numele 
Consiliului Local al Municipiului Craiova o documentaţie cadastrală pentru înscriere în 
cartea funciară.În urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafaţă de teren de 61.403 
mp.Pe acest teren, este construită Grădiniţa “Castelul Fermecat” dar,  paralel cu gardul 
gradiniţei şi strada I.D.Sîrbu se află amplasate suprateran pe stâlpi din beton armat, 
conducte din oţel, izolate termic, prin care trece agentul termic primar ce deserveşte 
blocurile de locuinţe din apropiere.Pentru a asigura desfşurarea în bune condiţii a 
procesului instructiv eductiv, a asigura securitatea copiilor, este necesar ca grădiniţa să aibă 



   

în administrare o suprafaţă de teren pentru joacă , cale de acces auto şi pietonală astfel :  Se 
va transmite  în administrare  Grădiniţei “Castelul Fermecat” terenul în suprafaţă de 3398 
mp reprezentând Cc conform Anexei nr.2 prin diminuarea suprafeţei de teren de 61.403 
mp Cc, aflat în administrarea Colegiului “Ştefan Odobleja” conform Anexei nr. 1. 

Astfel,  Colegiul “Ştefan Odobleja” şi Grădiniţa “Castelul Fermecat” vor avea în 
administrare suprafeţele de teren menţionate mai sus calculate astfel : 

               Colegiul “Ştefan Odobleja” 

                61.403mp – 3398mp = 58.005mp-suprafaţa de teren rămasă în administrare 

Val. tot. a terenului din FIŞA MIJLOCULUI FIX  este 78.935.172,04 lei : la sup. totală a 
terenului de 61.403 mp = 1.285,52631044 lei/mp 

                58.005mp  /  1.285,52631044 lei/mp =  74.566.953,673 lei  val totală. 

                Grădiniţa “Castelul Fermecat”  3398mp  

             Val. tot. a terenului din FIŞA MIJLOCULUI FIX  este 882.096,01 lei : la sup. 
totală a terenului de 642 mp = 1.373,98132398 lei/mp      

               3.398 mp  /  1.373,98132398 lei/mp =   4.668.788,5388 lei  val totală.  

               Construcţia Grădiniţei “Castelul Fermecat” este amplasată în partea opusă străzii 
Electroputere nr. 21 dar, este foarte aproape şi paralelă cu strada I. D. Sârbu având 
intrarea/ieşirea la aceasta. 

       Conducerea Grădiniţei “Castelul Fermecat”, prin adresa nr.154392/2013 înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova, solicită atribuirea unei suprafeţe de teren din administrarea 
Colegiului “Ştefan Odobleja” în administrarea grădiniţei pentru edificarea celor mai sus 
menţionate respectiv, pentru o funcţionare mai bună. 

           Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, Legea 215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova următoarele : 

     1. Modificarea Art. 1 pct.a, din Hotărârârea nr. 341/2011 a Consiliului Local al 
municipiului Craiova  , în sensul diminuării suprafeţei de teren situată în Str. Electroputere 
nr. 21 dată în administrare Colegiului “Ştefan Odobleja” de la 61.403 mp având valoarea 



   

de 78.935.172,04 lei la 58.005 mp având valoare de 74.566.953,673 lei, identificată în 
Anexa nr.1 la prezentul raport.  

     2.Darea în administrare  Grădiniţei “Castelul Fermecat” terenul în suprafaţă        de 
3398 mp cu valoare de 4.668.788,5388 lei identificat  conform Anexei nr.2 la prezentul 
raport.  

         3.Modificarea pe cale de consecinţă a  Anexei nr.1 poz.79 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.174/2001 în  sensul majorării suprafeţei de teren situat în Str. Electroputere nr. 21, 
la 3.398 mp dată în administrare Grădiniţei “Castelul Fermecat”,a Hotărârii Consiliului 
Localnr. 147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova. 

                                      

                  Director executiv,                                                  Şef serviciu, 

                 Ionuţ Cristian Gâlea                                            Cristina Daniela Radu 

 

 

 

                 Avizat pentru legalitate,                                          Întocmit, 

                   Ionuţ Cristian Gâlea                                        Victor Costache            
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