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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
 
  PROIECT 
 
       

          HOTĂRÂREA NR._______ 
privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice   

 prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A.,  a amplasamentului,  
 construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Ion 

Maiorescu, nr.2 (fost 6),  și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de 
investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera 

 Română Craiova” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
08.03.2018; 

Având în vedere raportul nr.37209/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice   prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului,  construcţie şi teren 
aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6),  și 
asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi 
consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-art.861, art.874 din Codul 
Civil, Ordonanţei Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii 
“C.N.I.” S.A; 

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 predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului, construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6) şi aflat în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în suprafaţă construită de 4203 mp. și teren aferent în 
suprafaţă de 4973 mp., din totalul de 26490 mp., înscrişi în cartea funciară, 
identificat potrivit Cărţii funciare nr.208792, nr. topo 208792 şi nr. topo 208792-C4, 
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”-S.A., a 
obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul 
Naţional  Carol I şi Opera Română Craiova”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor  în vigoare. 
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Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Craiova,  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.). 

Art.4. Municipiul Craiova se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren 
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Municipiul Craiova se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 
realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 
ani. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
             

 
 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
 PRIMAR,  PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Patrimoniu                                          Se aproba,    
Nr .37209/02.03.2018                                                                          PRIMAR  
                                                                       
              MIHAIL GENOIU 
 
 
           
 
                                                                        RAPORT 
                   Privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice prin 
Compania Naţională de Investuţii “C.N.I.”S.A., a amplasamentului  imobilului situat în Municipiul 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2(fost 6),judeţul Dolj  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera 
Română Craiova” 
     
 
          
           Imobilul situat în Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2(fost 6),judeţul Dolj   ce  urmează a 
fi predat către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice prin Compania Naţională de 
Investuţii “C.N.I.”S.A. în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova” este   alcătuit din teren și clădire, 
aparține domeniului public al Municipiului Craiova fiind cuprins în inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Craiova - Anexa 2 la H.G. nr. 965/2002 modificată și completată cu H.G. 
nr. 141/2008, poziția 5343/3711.  
    Referitor la teren, categoria de folosință a imobilului este CC (curți construcții), iar clădirea se 
găsește în zona cu funcțiune dominantă instituții publice, zona centrală și istorică. 

    Imobilul face parte dintr-un  ansamblu  de arhitectură  nominalizat în Lista Monumentelor Istorice,  
LMI-2010,  la  pozitia 100, cod  DJ-II-a-A-08068,  „Centrul istoric al municipiului Craiova”. Colegiul 
Național Carol I este nominalizat distinct, la poziția 246 cod DJ-II-m-A-08056, sub denumirea Liceul 
„Carol I”, Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 2, datare 1894-1895. Fostul Teatrul Liric de 
Operetă „Elena Teodorini”, provenit din Amfiteatrul Liceului „Carol I”, actualmente Opera Română 
Craiova, este parte componentă a clădirii Colegiului Naț ional Carol I, fiind supus acelorași 
servituți. 
     Potrivit Încheierii nr.42489/20.02.2018 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj 
imobilul situat în Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr2(fost 6),judeţul Dolj  aflat în administrarea 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă construită de 4203 mp si teren aferent in suprafaţa 
de 4973 mp  din totalul de 26490mp înscrişi  în  Cartea  funciară nr.208792 UAT Craiova cu  nr.  208792. 
     Evenimentele importante care au afectat construcția au fost atât  cutremurele din anii 1908, 1940, 
1977, 1986 și 1990,  urmate doar parțial de lucrările de intervenții obligatorii în asemenea situații, cât și 
incendiul din anul 1957. Până în prezent s-au menținut parametrii minimi de funcționalitate prin 
efectuarea de lucrări de reparații curente, dar vechimea construcției și problemele apărute în principal în 
anii `90 necesită o intervenție mai amplă asupra clădirii  astfel încât  cea mai veche unitate școlară din 
Craiova și a doua ca vechime din România să asigure condiţiile de funcționare pentru  cele două instituții 
menționate. De asemenea, pentru a menține în circuitul învățământului românesc una din cele mai 
prestigioase unități de învățământ la nivel național și pentru a crea condiţiile reluării activităţii artistice 
ale Operei Române Craiova în locaţia consacrată a acesteia considerăm oportună realizarea investiției 
„Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 
   În acest context, pentru executarea obiectivului de investiţii, prin adresa nr. 32258/21.02.2018 , 
Primăria Municipiului Craiova prin Direcția Investiții, Achiziții și Licitații a  adresat  Companiei  
Naţionale de Investiţii “C.N.I.”S.A. ,,SOLICITAREA” privind includerea în Programul Național de 
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Construcții de Interes Public sau Social a  obiectivului de investiții “Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova” 
     În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 lit.a)  din Ordonanţa  Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii“C.N.I.” S.A. ,, sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I a Programului naţional 
de construcţii de inters public şi social se pot constitui din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice Publice , în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie” .     
 De asemenea potrivit art.7 din Anexa la  O.G. nr.16/2014-Programul Naţional de construcţii de 
interes public sau social ,,pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul programului, 
beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. 32. Acestea sunt preluate 
pe durata de realizare a investiției, după aprobarea listei obiectivelor de investiții de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și obținerea surselor de finanțare, în condițiile legii “. 
      Urmare demersurilor întreprinse, în  conformitate cu prevederile Ordonanţei  Guvernului nr 
16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea 
Companiei Nationale de Investiţii“C.N.I.” S.A , Direcţia Investiţii- Departamentul Sănătate,Lucrări în 
Primă Urgenţă şi Altele transmite modelul proiectului de Hotărâre  de  Consiliu Local pentru 
predarea amplasamentului către investitor , model elaborat conform  reglementărilor actuale ale 
Ordonanţei de Guvern sub incidenţa căreia C.N.I.-S.A îşi desfăşoară activitatea . 
       Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.858-art.861,art.874 din  Codul Civil, 
Ordonanţei Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 
25/2001 privind infiinţarea Companiei Nationale de Investiţii“C.N.I.” S.A; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.124  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală propunem   Consiliului Local al Municipiului Craiova  
următoarele:    
    1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin  Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, construcţie şi teren 
aferen,  situat în Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr2(fost 6),judeţul Dolj  şi aflat în 
administrarea Consiliul Local al Municipiului Craiova, în suprafaţă construită de 4203 mp şi teren 
aferent în suprafaţa de 4973 mp  din totalul de  26490mp, înscrişi în cartea funciară, identificat potrivit 
Cărţii funciare nr. 208792, nr.topo 208792 şi nr.topo 208792-C4, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova” 

     2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor  
în vigoare; 
     3. Se aprobă asigurarea finanţarii de către  Municipiul Craiova,  judetul  Dolj  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
    4. Municipiul Craiova  se obligă să asigure, în conditiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru  
depozitarea şi organizarea şantierului; 
Art.5. Municipiul Craiova se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să 
menţină destinaţia acestuia şi să il intreţină pe o perioada de minim 15 ani; 
              
 
 
 
 
                   Director executiv,                                                                  Şef Serviciu, 

       Cristian Ionuţ Gâlea                       Madlen Anca Voicinovschi 
  
                          
                           Avizat pentru legalitate,                                                                     Întocmit, 
                            cons. jur.  Denisa Pîrvu                                                          Cons. Silvia Nănău                                                                                                          

https://lege5.ro/Gratuit/gqydimjwha/programul-national-de-constructii-de-interes-public-sau-social-din-19082014?pid=68390203&d=2018-03-01#p-68390203







































	proiect
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
	PROIECT

	raport
	material predare amplasament la CNI
	PLAN  COLEGIUL CAROL

