
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
         

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a 

unui imobil, în vederea înfiinţării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul 
Seniorilor”  

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 

     Având în vedere expunerea de motive nr.102269/2019, rapoartele nr.107548/2019 al  
Direcţiei Patrimoniu şi nr.108271/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune transmiterea în administrarea Direcţiei de 
Asistenţă Socială Craiova a unui imobil, în vederea înfiinţării Centrului de zi pentru 
persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”;    
           În conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 858-870  din 
Codul Civil;   
            În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 
Bibescu” Craiova asupra imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului 
Craiova, situat în str.Şoseaua Popoveni, nr.144, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
din spaţiu de învăţământ,  în spaţiu pentru desfăşurarea unor servicii sociale, cu 
condiţia obţinerii avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art.3.  Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a 
imobilului identificat la art.1, în vederea înfiinţării Centrului de zi pentru persoane 
vârstnice „Clubul Seniorilor” . 

Art.4. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţi. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare – 
primire a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Şoseaua Popoveni, nr.144. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.128/2006. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                    
Nr.102269/05.06.2019                                      
                                                                                                                           
 

   Expunere de motive 
 
 
 Prin adresa nr.95093/24.05.2019, Directia de Asistentă Socială Craiova  solicită 
alocarea unui spaţiu pentru înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul 
Seniorilor”, în scopul implementării Proiectului „Îmbătrinirea activă o şansă pentru o viaţă 
demnă”, cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). 
 În conformitate cu prevederile art. 123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate 
ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.” 
 Faţă de cele prezentate este necesar şi oportun initierea unui  proiect  de hotărâre  
privind darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui spatiu ce apartine 
Municipiului Craiova, pentru înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice 
„Clubul Seniorilor” 
  
 
 
 

                    Primar,                                                          Director Executiv,                                                                              

               Mihail Genoiu                                                Cristian  Ionuţ Gâlea                                           
                                                                                                       
                                                    
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr.107548/13.06.2019                                                 Primar 
                                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT, 
 
 
  Situaţia   bunurilor ce fac obiectul prezentului raport se prezintă astfel: 
 - bunul „Grădiniţa nr.34( fost Cămin Cultural Popoveni)” cu număr de inventar 12005108 şi 
valoare de 136550,24 lei,  în suprafaţa construită de 245.28 mp, aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008, Anexa 2 poz. 5605. 
 -bunul „Grădiniţa nr.7-Teren 1” cu număr de inventar 42000534 şi valoare de 529478.18 lei, 
în suprafaţă de 1883 mp, aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.182/2009, Anexa 3 poz.160, modificată prin Hotărârea nr.92/2016, Anexa 2 
poz.9. 
 -bunul „Grădiniţa nr. 7-Magazie” cu număr de inventar 12008117 şi valoare de 5917.67 lei, 
în suprafaţă de 20,25 mp,  aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.182/2009, Anexa 3 poz.161. 
 -bunul „Grădiniţa nr.7- WC” cu număr de inventar 12008118 şi valoare de 377.73 lei, în 
suprafaţă de 2.00 mp, aparţine domeniului public al municipiului Craiova conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.182/2009, Anexa 3 poz.162. 
  Destinaţia iniţială a imobilului-contrucţie situat în Craiova, str. Şoseaua Popoveni,nr. 144, 
identificat în inventarul domeniului public al municipiului Craiova ca  „Grădiniţa nr.34( fost Cămin 
Cultural Popoveni)” a fost de cămin  cultural , iar prin Hotărârea nr. 128/30.06.2006 Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a aprobat  schimbarea destinaţiei căminelor culturale din municipiul 
Craiova, cartierele Şimnicul de Jos, Popoveni şi Cernele, în spaţii de învăţământ, iar la art.2 a 
aprobat transmiterea  căminelor culturale, în administrarea unităţilor de învăţământ din vecinătatea 
acestora. Astfel, în Anexa 2 a acestei hotărâri la poziţia 2 Căminul Cultural Popoveni  trece în 
administrarea Grădiniţei nr. 7. 
 Ulterior, prin protocolul de predare primire nr.47645/16.06.2006, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Grădiniţa nr.7, bunurile mai sus menţionate au fost transmise în 
administrarea Grădiniţei nr.7. În incinta imobilului -construcţie  îşi desfăşura activitatea Grădiniţa 
nr. 34, structură a Grădiniţei nr.7. 
 Prin dispoziţia nr. 1744/01.09.2009 emisă de Inspectoratul Şcolar Dolj dispune ca începând 
cu data de 01 septembrie 2009, Grădiniţa cu Program Normal Nr.7 Craiova, jud.Dolj nu mai are 
calitatea de unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi devine structură şcolară a Şcolii cu 
Cls. I-VIII nr.36 „Gheorghe Bibescu” Craiova. De asemenea începând  cu data de 01 septembrie 
2009, Grădiniţa cu Program Normal Nr.34 Craiova structură a Grădiniţei cu Program Normal Nr.7 
Craiova, jud.Dolj, devine structură şcolară a Şcolii cu Cls. I-VIII nr.36 „Gheorghe Bibescu” 
Craiova. 
 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 102943/06.06.2019, Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Bibescu Craiova” ne comunică că ne pun la dispoziţie imobilul situat în 
Craiova, Str. Şoseaua Popoveni, nr.144, respectiv teren în suprafaţă de 1883 mp, Grădiniţa nr.34 
(fost Cămin Cultural Popoveni) cu suprafaţa construită de 245.28 mp, Magazie cu suprafaţa 
construită de 20,25 mp, WC cu suprafaţa construită de 2 mp, în care a funcţionat Grădiniţa nr. 34, 



 

structură a unităţii de învăţământ. 
  Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 25532/06.02.2019 şi nr.95093/24.05.2019, solicită identificarea şi alocarea unui 
spaţiu necesar pentru înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, în 
scopul implementării Proiectului „Îmbătrînirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”, cu finanţare 
prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Totodată, ne aduc la cunoştinţă că în data de 
23.05.2019 a fost transmis de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia, către Direcţia de Asistenţă 
Socială Craiova, Contractul de Finanţare nr.POCU/436/4/4/127706, semnat, aferent Proiectului 
„Îmbătrânirea  activă o şansă pentru o  viaţă demnă”, finanţat prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9.ii, Obiectivul specific 4.4: „BUNICII 
COMUNITĂŢII Servicii sociale-medicale pentru persoane vârstnice.” 
 Scopul Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” este de a pune în mod 
gratuit la dispoziţia persoanelor vârstnice o locaţie special amenajată pentru  socializare şi 
relaţionare, precum şi pentru  a desfăşura activităţi accesibile acestei categorii. 
 În cadrul Centrului se vor furniza servicii sociale de consiliere socială, juridică, psihologică, 
programe de terapie ocupaţională şi ergoterapie adaptate vârstei a III-a, servicii de îngrijire socio-
medicală, precum şi activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber. 
 De asemenea,  Centrul va urmări dezvoltarea  şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv 
relaţiile cu familiile şi apropiaţii persoanelor vârstnice. 
 Beneficiarii serviciilor sociale acordate  în Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Clubul 
Seniorilor” vor fi persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau în risc de excluziune 
socială, din municipiul Craiova. 
 Având în vedere adresele mai sus menţionate, autoritatea publică locală  a identificat 
imobilul situat în Craiova, Str. Şoseaua Popoveni, nr.144, compus din bunurile identificate în Anexa 
la  prezentul raport, ca locaţie pentru crearea  Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul 
Seniorilor”, în scopul implementării Proiectului „Îmbătrînirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”, 
cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). 
 Potrivit prevederilor art. 112 alin 2 din Legea  educaţiei naţionale 1/2011   „Terenurile şi 
clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi 
liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte 
din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale 
bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 
administraţie, conform legislaţiei în vigoare.”, iar potrivit alin. 6 „Schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către 
autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 
Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin 
al ministrului educaţiei naţionale.”  
  În conformitate cu prevederile art. 123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- „Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate 
ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.” 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale 1/2011, art. 
858-866, art.866-870 din  Codul Civil,  potrivit expunerii de motive nr. 102269/05.06.2019 şi în 
temeiul art.36 alin2 lit c, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 şi art.123din Legea nr.215/2001,republicată, 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1.Încetarea  dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Craiova 
asupra imobilului situat în Craiova, str. Şoseaua Popoveni, nr.144,  identificat în Anexa la prezentul 



 

raport. 
 2.Schimbarea destinaţiei imobilului, identificat în Anexa la prezentul raport, din spaţiu de 
învăţământ  în spaţiu pentru desfăşurarea unor servicii sociale, cu condiţia obţinerii avizului 
conform al Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 3.Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în administrarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, în 
vederea înfiinţării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” . 
 4.Preluarea-predarea imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, se va face pe bază 
de protocol încheiat  între părţi.  
 5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport.  
 6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 128/2006. 
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                                          Insp. Daniela Duţu 
 
 



 

 

                                                                                                                                                     Anexa 

 

 

 

 

  

Nr. 

crt. 

Denumire Regim Juridic Adresă Număr inventar Valoare inventar 

1 Grădiniţă nr.34(fost Cămin 

Cultural Popoveni) cu 

suprafaţa construită de 

245.28 mp 

Domeniul Public Craiova, Str. 

Şoseaua 

Popoveni, nr.144 

12005108 136550.24 lei 

2 Grădiniţa nr.7-Teren 1 în 

suprafaţă de 1883 mp 

Domeniul Public Craiova, Str. 

Şoseaua 

Popoveni, nr.144 

42000534 529478.18 

3 Grădiniţa nr. 7-Magazie în 

suprafaţă de 20,25 mp 

Domeniul Public Craiova, Str. 

Şoseaua 

Popoveni, nr.144 

12008117 5917.67 

4 Grădiniţa nr.7- WC în 

suprafaţă de 2.00 mp 

Domeniul Public Craiova, Str. 

Şoseaua 

Popoveni, nr.144 

12008118 377.73 



MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 108271/14.06.2019 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 
  − Expunerea de motive nr.102269/05.06.2019 şi Raportul nr.107548/13.06.2019 ale Directiei 
Patrimoniu; 

– Legea  educaţiei naţionale 1/2011 
– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128/2006 

 −  Legea nr. 213/1998, privind proprietetea publică şi regimul juridic al acesteia, 
 − Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
 − Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 1.Încetarea  dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Craiova 
asupra imobilului situat în Craiova, str. Şoseaua Popoveni, nr.144,  identificat în Anexa la prezentul 
raport. 
 2.Schimbarea destinaţiei imobilului, identificat în Anexa la prezentul raport, din spaţiu de 
învăţământ  în spaţiu pentru desfăşurarea unor servicii sociale, cu condiţia obţinerii avizului conform 
al Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 3.Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în administrarea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, în vederea 
înfiinţării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” . 
 4.Preluarea-predarea imobilului identificat în Anexa la prezentul raport, se va face pe bază de 
protocol încheiat  între părţi. 
 5.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport. 
 6.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
128/2006. 
 
  
            Director Executiv,                                                                          Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                                                             cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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