
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova,  a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.22 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extrordinară din data de 
20.09.2012; 

Având în vedere raportul nr.118753/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Dolj - Secţia nr.2 Poliţie Craiova,  a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie 
Gerota, nr.22;    
          În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi 
completată, şi Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
Titlul VI, art.858 – 875 din Codul Civil;   

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124 şi art.61 
alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către  
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă utilă de 740 mp, din imobilul situat 
str. Dimitrie Gerota, nr.22, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii  Secţiei nr.2 Poliţie 
Craiova, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.2. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
folosirea spaţiului prevăzut la art.1, potrivit destinaţiei sale. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2011 referitoare la darea în 
administrarea Poliţiei Locale Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str. Dimitrie Gerota, nr.22 şi pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

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

 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL EADPPCA 
Nr. 118753/16.09.2012 
                                                                                                            SE APROBA 
                                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                                  LIA-OLGUTA VASILESCU 
 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Craiova cu nr. 117294/12.09.2012, 
Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, ca unitate teritoriala a Politiei Romane solicita Primariei 
municipiului Craiova darea in folosinta gratuita a locatiei in care sa isi desfasoare activitatea curenta 
Sectia de Politie nr. 2 , respectiv in cladirea situata in Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, cu o 
suprafata utila de 740 mp. 

 Cladirea apartine domeniului public al municipiului Craiova, conform Hotararii Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr. 96/30.04.2001, atestat prin anexa nr. 2 la HG nr. 965/2002 modificat 
prin HG nr. 141/2008. 

 Astfel, cladirea situata in Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22 este in administrarea Serviciului 
Public Politia Locala a municipiului Craiova potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 178/28.04.2011, fiind atestat ca apartinand domeniului public al municipiului Craiova la 
pozitia nr. 5035 din anexa nr. 2 la HG nr. 965/2002 si la pozitia nr. 3763 din anexa nr. 2 la HG nr. 
141/2008. 

 Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj prin Sectia nr. 2 Politie ocupa pentru desfasurarea 
activitatii de serviciu public specializat din anul 2005 spatiul in suprafata de 740 mp situat in str. 
Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22 compus din 11 camere si dependinte, respectiv: 

- La parter-4 camere, baie, spalator si grup sanitar 
- La etajul I-2 camere si spalator 
- La etajul II-5 camere, baie, spalator si grup sanitar 
- Casa scarii aferenta pentru accesul la parter la etajul 2 cladirii. 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane 
„Activitatea Politiei Romane constituie serviciu public specializat si se realizeaza in interesul 
persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea 
legii”. 

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, 
potrivit art. 12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane.  

Potrivit art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile 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 serviciilor publice”. 

Potrivit art. 112 alin.(6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 „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”. 

Codul civil prezinta in titlul VI intitulat proprietatea publica, art.858-875, dreptul 
de folosinta cu titlu gratuit ca fiind un drept real corespunzator proprietatii publice, 
(similar dezmembramintelor specifice dreptului de proprietate privata), ce se acorda pe 
termen limitat si este aparat in justitie de catre titularul dreptului.  

 Având în vedere ca Sectia nr. 2 Politie functioneaza in regim de continuitate din anul 2005, in 
baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 103/2004, pentru asigurarea ordinii si 
linistii publice in interesul institutiilor de invatamant si in interesul general impersonal in zona de 
competenta teritoriala, apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, ale proprietatii 
private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, pentru motivele anterior prezentate, 
coroborat cu  prevederile art. 36 alin.2 lit.c, art. 36 alin.5 lit.b şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 112 din Legea 



educatiei nationale nr. 1/2011 si codul civil, propunem promovarea proiectului de hotarare care sa aiba 
ca obiect: 

1 Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durată determinată de 4 ani, a imobilului situat 
în Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 22, proprietate publică a municipiului Craiova, 
compus din spaţiu in suprafata utila de 740 mp, pentru funcţionarea Secţiei nr. 2 
Poliţie, conform anexei la prezentul raport, cu condiţia obţinerii avizului conform 
al Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului; 

2 Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de 
utilizarea imobilului mentionat in anexa la prezentul raport 

3 Modificarea corespunzatoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr. 178/28.04.2011 referitoare la darea in administrare catre Politia Locala Craiova 
a imobilului situat in Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 22 si HCL nr. 147/1999 
referitoare la insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
       Director executiv,                                                                            Şef Serviciu, 
      Adriana Cîmpeanu                                                                 Mirel Bontea 
 
 



























	   	   	  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
     

                                                                                       

               

HOTĂRÂREA NR.178 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2011. 

Având în vedere raportul nr.63754/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune încetarea dreptului de 
administrare al Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” asupra imobilului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 
22 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.64, 65, 66, 67 şi 68/2011;   

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 şi d coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a pct.17, art. 
45 alin. 3 şi art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Colegiului Naţional Economic 
„Gheorghe Chiţu” asupra imobilului „cămin băieţi”, în suprafaţă utilă de 2447, 
30 mp şi a terenului în suprafaţă de 3230 mp, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în str. Dimitrie Gerota, nr. 22, identificate conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Poliţia Locală Craiova, a imobilului şi  
terenului prevăzute la art.1, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru schimbarea destinaţiei 
imobilului, din cămin, în spaţii cu destinaţia de birouri. 

Art.3.  Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de protocol de predare - primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare - primire prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 



	   	   	  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.58 din anexa nr.1 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în 
care acestea îşi desfăşoară activitatea, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local nr. 421/2009 
referitoare la închirierea unui spaţiu către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism şi nr.103/2004 referitoare la închirierea 
unui spaţiu către Secţia de Poliţie nr. 2. 

Art.6.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” şi Poliţia Locală 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

•                   Lucian MINCU          Nicoleta MIULESCU 
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