
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, 
str.Mirceşti, nr.9 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 

Având în vedere raportul nr.181530/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, 
nr.9;  

În conformitate cu prevederile art.874 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c, 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 165 mp., 
situat în corpul (C9) Atelier Construcţii din cadrul Colegiului Tehnic “Ion 
Mincu”, din str.Mirceşti, nr.9, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea înfiinţării, în parteneriat cu Crucea Roşie Daneză, 
a unui “Centru Comunitar cu Program de zi pentru copii şi tineri din Comunităţi 
Dezavantajate”, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, pentru schimbarea destinaţiei spaţiului. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România – Filiala Dolj şi Colegiul Tehnic “Ion Mincu” vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 181530/11.12.2014 

 

 
 

                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 
                                                        Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 

                             RAPORT 
 

 Prin adresa nr. 220/2014 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 88262/17.06.2014 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania în parteneriat cu Crucea Roşie Daneză  ne-a 
transmis solicitarea  privind identificarea unui spaţiu de 140mp care să îndeplinească cerinţele impuse 
pentru un Centru Comunitar cu Program de zi  pentru îmbunătăţirea capacităţii Crucii Roşii de a 
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri , de a preveni abandonul şcolar şi de a-i 
motiva să urmeze sistemul de educaţie.   

  Prin adresa cu nr. 154903/2014 , Direcţia Patrimoniu , Serviciul Patrimoniu  transmite către 
Crucea Roşie Romană – Filiala Dolj cu sediul în str. N. Titulescu , bl. C3 , sc. 1, ap. 3 , că a fost 
identificat un spaţiu în locaţia Colegiului Tehnic Ion Mincu – Atelier construcţii situat în Craiova str. 
Mirceşti nr. 9. 

  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 182/2009 prin care se aprobă modificarea inventarului  
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova , a aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr 141/2008 , la poziţia 76 în anexa 3,  figurează Colegiul Tehnic Ion Mincu -Atelier Construcţii  (C 9) 
din str Mirceşti , nr. 9 cu valoarea de inventar de 422866.51lei. 

 Spaţiul identificat în corpul  C 9 Atelier Construcţii se compune din : 
• camera cu o suprafaţă  utilă de 14.87mp; 
• hol  cu o suprafaţă  utilă de 14.07mp; 
• camera  cu o suprafaţă  utilă de 52.72mp; 
• camera  cu o suprafaţă  utilă de 60.64mp; 
• camera  cu o suprafaţă  utilă de 22.43mp. 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 

„Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri 
mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice 
fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori servicii publice”. 

Codul civil prevede in dispozitiile art. 874, continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu 
gratuit, dupa cum urmeaza: 

 „(1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen 
limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publica. 

(2) In lipsa unor dispozitii contrare in actul de constituire, titularul nu beneficiaza de fructele civile 
ale bunului”. 

Potrivit art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, bunurile proprietate publica sunt inalienabile. in 
conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau 
pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de 
utilitate publica. 

 In ceea ce priveste notiunea de institutie de utilitate publica, doctrina arata ca aceastea vizeaza 
structuri de sorginte privata, de tipul fundatii, asociatii, etc. care au scop nepatrimonial, dar care in 
baza dreptului comun al fundatiilor si asociatiilor ori in baza unor legi speciale sunt declarate prin 
hotarare de guvern sau chiar prin lege de utilitate publica. 



 Expresia instituţie de utilitate publică desemnează acele structuri private (persoane juridice de 
drept privat) autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se sub 
supravegherea şi controlul unei autorităţi publice. 

 Instituţiile de utilitate publică se aseamănă cu instituţiile publice din punctul de vedere al naturii 
activităţii pe care o desfăşoară, ambele categorii de structuri având o misiune de serviciu public. 

 Distincţia fundamentală rezidă în aceea că, în timp ce instituţiile publice sunt structure statale sau, 
după caz, ale unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile de utilitate publică sunt, ca natură juridică, 
persoane juridice de drept privat. 

 Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii a fost instituită o 
procedură specială, prin care o asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca 
fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ anumite condiţii, pe care art. 38 din ordonanţa 
amintită le enumeră. 

 Conform OG nr. 26/2000, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în 
domenii de interes public general sau al unor colectivităţi. 

Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei anumite drepturi şi obligaţii (a) 
dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate, Societăţii Naţională de Cruce Roşie 
din Romania în parteneriat cu Crucea Roşie Daneză are ca scop sustinerea , modernizarea, 
eficientizarea , cresterea eficacităţii şi calităţii precum şi imbunătăţirea continua a invăţământului , în 
concordant cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii românesti , în interesul nevoilor 
grupurilor vurnerabile de copii şi tineri , de a preveni abandonul şcolar şi de a-i motiva să urmeze 
sistemul de educaţie.   

 Vazand motivele anterior expuse, constatam ca  Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
Romania se circumstantiaza notiunii de institutie de utilitate publică fără scop lucrativ .       
         În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corroborate cu prevederile art. 874 din 
Codul Civil, propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind: 

-  Transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, către  Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din Romania, Filiala Dolj, a unui  spaţiu apartinand domeniului public al Municipiului Craiova, 
în suprafata de 165mp. situat la corpul (C 9) Atelier Construcţii - Colegiul Tehnic Ion Mincu  din str 
Mirceşti , nr. 9 , Craiova , judetul Dolj ,  identificat în anexă la prezentul raport, în vederea înfiinţării, 
in parteneriat cu Crucea Rosie Daneza, a unui „Centru Comunitar cu Program de zi  pentru copii şi 
tineri din Comunităţi Dezavantajate, cu conditia obtinerii avizului conform pentru schimbarea 
destinatiei, emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii. 
 

 
 

 
                  Director Executiv, 
          Cons. jur. Ionuţ Cristian Gâlea    

                  Întocmit,  
               insp. Cosmin Popescu  
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