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R A P O R T ,  

 
 

Prin Raportul nr.98417 / 20.06.2018, s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,  încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova asupra bunului  
aparținând domeniului public al Municipiului Craiova  cu denumirea ,, pavilion -școală” și teren aferent 
în suprafață de 4.052mp, situat în str. Electroputere nr.21, Craiova,  ce face parte din suprafața de teren de 
61403mp, situat în Craiova, str. Electroputere nr.21, număr cadastral 16741 și număr de Carte Funciară 
34268 Craiova, identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului conform  Anexei la  raport 
şi darea în administrare, către  Liceul ,,VOLTAIRE” Craiova a bunului identificat la pct.1, în vederea 
utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ. 

Faţă de bunul identificat în raportul mai sus menţionat se impune a se face următoarele 
completări:  

Clădirea cu denumirea ,, pavilion -școală” propusă  a fi preluată din administrarea  Colegiul 
,,Ștefan Odobleja” Craiova nu a făcut şi nu face obiectul vreunui proiect derulat de Unitatea 
Administrativ Teritoriala  Municipiul Craiova în parteneriat cu  Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova în 
cadrul programelor cu finanţare din fonduri europene. 

Prin preluarea acestei clădiri de la Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova, nu se vor afecta 
proiectele/activităţiile demarate şi care se desfășoară  de către colegiu în celelalte corpuri de clădire aflate 
în administrarea sa. 
  Faţă de cele prezentate propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificarea art. 1 care va avea următorul continut: 
  Art.1 (1)Încetarea dreptului de administrare al Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova asupra bunului  
aparținând domeniului public al Municipiului Craiova  cu denumirea ,, pavilion -școală” și teren aferent 
în suprafață de 4.052mp, situat în str. Electroputere nr.21, Craiova,  ce face parte din suprafața de teren de 
61403mp, situat în Craiova, str. Electroputere nr.21, număr cadastral 16741 și număr de Carte Funciară 
34268 Craiova, identificat în planul de amplasament și delimitare al imobilului conform  Anexei la 
prezentul raport. 
           (2)Preluarea bunului aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, identificat la  alin.1, 
din administrarea Colegiului ,,Ștefan Odobleja” Craiova, nu va afecta proiectele/activitățiile finanţate prin 
fonduri europene, implementate de către colegiu în celelalte corpuri de clădire aflate în administrarea sa. 
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