
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                         PROIECT 
            HOTĂRÂREA NR._______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a 

spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129  
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.06.2014; 
Având în vedere raportul nr.90306/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr. 129;    
          În conformitate cu prevederile art.138, alin.2 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi completată, art.112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, modificată şi art.858-866, art.874-875 din Titlul VI – Proprietatea Publică 
Cod Civil;   
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la 
atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.129; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 majorarea suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită, către 

Tribunalul Dolj, situat în imobilul din str. Brestei, nr.129, de la 477,1 mp., la 
940,1 mp., (reprezentând etajul 2 din imobil), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii  Tribunalului 
Dolj, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educatiei Naţionale 
pentru schimbarea destinaţiei.  

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la atribuirea în 
folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.314/2010 
referitoare la darea în administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier Craiova, a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 

                 Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Tribunalul Dolj vor aduce 
la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

       INIŢIATOR,        AVIZAT, 
                          PRIMAR,       SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul  Patrimoniu 
Nr.90306/20.06.2014                       
                                                                                                                   

SE APROBĂ, 
                                                                                                           

PRIMAR, 
                                                                            

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT, 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.08.2012  al Municipiului Craiova s-a aprobat 

atribuirea cu titlu gratuit pe o perioadă de 3 ani către Curtea de Conturi a României,din imobilul cu 
regim de înălţime P+4, situat în Craiova, str.Brestei nr.97, cu suprafaţa construită  de 281,40 mp , 
parterul şi etajul 1,în suprafaţă totală de 954,2 mp  , în vederea desfăşurării activităţii Camerei de 
Conturi a Judeţului Dolj, până la construirea unui sediu propriu. 

 Ca urmare a adreselor cu nr.28357, 28783,65551/2014 prin care Tribunalul Dolj solicită 
punerea la dispoziţie a unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii acestuia şi având în vedere 
corespondenţa purtată între Curtea de Conturi a României -Camera de Conturi a Judeţuiui Dolj 
,Tribunalul  Dolj  şi Primăria Municipiului Craiova prin care s-a convenit  ca prima, Camera de Conturi 
a Judeţului Dolj să pună la dispoziţia  Tribunalului Dolj parterul imobilului din strada Brestei nr.129  în 
care funcţionează în prezent ,prin Hotărârea nr.209/09.05.2014, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova,a aprobat la art.2, atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani,către Tribunalul Dolj, 
a spaţiului în suprafaţă totală de 477,1mp situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97(129 nou) 
compus din spaţii parter în suprafaţă de 463 mp şi cota de 1/2 din suprafaţa de 28,2mp,respectiv 
14,1 mp reprezentând hol acces. 

 Prin adresa nr.28774/2014, Primăria Municipiului Craiova a comunicat  Tribunalului Dolj  
acordul cu privire la  darea în folosinţă gratuită,după data de 15 mai 2014 a trei etaje din imobilul 
situat în Craiova , strada Brestei nr.129 (97) , drept pentru care  propunerea actuală vizează etajul 2 
din imobilul cu  regim de înalţime P+4 cu o suprafaţă construit /desfăşurată de 2351,25 mp. 

      Spaţiul la care se face referire face parte din imobilul  situat în str. Brestei nr. 97 ce   
aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  fiind identificat la poziţia 312 din Anexa 2 
la HG 141/2008, pentru modificarea şi completarea HG 965/2002, privind atestarea domeniului 
public al municipiului Craiova.  Imobilul are destinaţia de cămin hotel şi până în anul 2008 a 
funcţionat Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj care şi-a construit un sediu nou pe str. Ion 
Maiorescu nr. 6 

Prin Hotărârea nr.314/26.08.2010 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, bunul ce  
figurează cu denumirea Cămin hotel  în Anexa nr.1 la poziţia 2, a fost dat în administrarea  
unităţii de învăţământ  Grup Şcolar Charles Laugier Craiova . 

 Spaţiul (etaj 2) propus  mai sus are o suprafaţă construită de 281,40 mp /suprafaţa 
construit desfăşurată de 463 mp şi este compus  din 12 camere şi două săli de şedinţe şi 
dependinţe  conform releveului anexat la prezentul raport 

În evidenţa contabilă mijlocul fix cu denumirea Cămin hotel are numărul de inventar          
12008363 şi valoarea de 1.017.446,64 lei aşa cum rezultă din Fişa Mijlocului Fix anexată.  

        În raport de solicitarea Tribunalului Dolj ,atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului -
etaj 2, în suprafaţă totală de 463 mp conduce la modificarea în evidenţa contabilă a bunului cu   
12008363 (Cămin hotel ) astfel:se va nota regim de înălţime 3,4 cu valoare de 678297,64lei ( se 
diminuează de la 1.017.446,64 cu valoarea de 339149 lei corespunzătoare etajului 2) 

     Ca efect al Hotărârii nr.209/2014 atribuirea în folosinţă gratuită către Tribunalul Dolj 
conduce la modificarea bunului cu nr inventar 12008119 (cămin hotel -Curtea de Conturi) şi 
valoare de 723.871,91 lei  astfel : se va nota etaj 1,spaţii în suprafaţă de 477,1 mp, cu valoare de 
361.936 lei (se diminuează valoarea de la  723.871,91lei cu 361.936 lei aferenă parterului dat în 
fofosinţă gratuită ).Centralizînd această situaţie cu  propunerea actuală rezultă că bunul nou 
ce se va înregistra pentru Tribunalul Dolj cu număr de inventar ,va fi ,,clădire DP,subgrupa 1.6.2 



adresa str.Brestei nr 129(97 vechi),suprafaţă constr.187,60 mp,regim de înălţime P+etaj 2, 
suprafaţă spaţii 940,01mp ( 477,10+463,00 mp), cu valoare totală de 701085 lei (361936 lei 
+339149 lei ) 

     Având în vedere că imobilul nu poate fi utilizat pentru activităţi de învăţămînt, acesta 
fiind format numai din birouri se impune ca necesară schimbarea destinatiei  spaţiului (etaj 2),  
din imobilul situat în str. Brestei nr. 97 din spaţiu cu destinaţia cămin hotel, în spaţiu cu 
destinaţia birouri în care să-şi desfăşoare activitatea Tribunalul Dolj, până la construirea unui 
sediu propriu. 

       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 invăţământ de stat pot deţine în 
administrare bunuri proprietate publică, alin.(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educatie 
timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte 
niveluri de învatamant 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, alin "(6(1)) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După 
expirarea termenului, se aplica procedura aprobării tacite."    

       De asemenea,în conformitate cu art. 138 alin.2 din Legea nr. 304/2004 modificată şi 
completată,  autoritatea publică este obligată să asigure sediile necesare bunei funcţionări a 
instanţelor judecătoreşti. Totodată,potrivit art.124 din Legea nr.215/2001,republicată, privind 
administraţia publică locală Consiliile locale  pot da în folosinţă gratuită , pe termen limitat ,bunuri 
mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală , persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfăşoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică ori seviciilor publice.  

                Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 138 alin.2 din Legea nr. 
304/2004 modificată şi completată ,cu  prevederile art. 112  din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei 
naţionale, modificată prin Legea nr.206/27.06.2013, cu Titlul VI-Proprietatea publică art. 858-
866,art.874-875 din Noul Cod Civil, şi în temeiul art.36 alin 2 lit c,coroborat cu alin. 5 lit.b,art.124 din 
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală   propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

                
   1. Majorarea suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, situat în 

imobilul din str. Brestei, nr.129, de la 477,1 mp., la 940,1 mp., (reprezentând etajul 2 din imobil), 
conform anexei care face parte integrantă din prezentul raport, în vederea desfăşurării activităţii  
Tribunalului Dolj, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educatiei Naţionale 
pentru schimbarea destinaţiei.                

   2. Modificarea în mod corespunzător a art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la atribuirea în 
folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.129, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
nr.314/2010 referitoare la darea în administrarea Grupului Şcolar Charles 
Laugier Craiova, a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, modificată şi completată. 

  3.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,                                                                                                                                             
      cons.jr.Cristian Ionuţ Gâlea                                               Cristina  Daniela Radu 
 
                                                                                                         

Întocmit, 
                                                                                      

Cons.Silvia Nănău 
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