
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 
 
                                  HOTĂRÂREA NR.______ 

privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  
imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9 

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară 
din data de 04.09.2020; 

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.112802/2020, raportul nr.115916/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.123792/2020 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea 
în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, 
situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9; 
             În conformitate cu prevederile art.858 -870 din Codul Civil, art.20, art.96 şi art.112 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată; 
             În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.Se aprobă darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  

imobilului „Atelier Şcoală”, având suprafaţa construită de 664 mp., regim de înălţime 
P, nr.de inventar 12008051 şi valoarea de inventar de 453898,19 lei, situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării procesului instructive-educativ. 

  Art.2.Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 se va face pe bază de protocol de 
predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire a imobilului identificat la art.1. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



             Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                  Se aprobă,  
Direcţia Patrimoniu                                                                       Primar 
Serviciul Patrimoniu                                                               Mihail Genoiu 

nr.112802/26.08.2020 

 

 

                                                      Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre  privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, a 
imobilului „Atelier școală”, situat în str. Mircești, nr.9, în vederea desfășurării procesului instructiv-

educativ.  

. 
 

     Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului 

Craiova cu   nr. 97724/08.07.2020, solicită asigurarea unui spațiu de minim 5 săli de clasă în imobilul 
„Atelier școală”, situat în Craiova, str. Mircești. 

 De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr. 104766/22.07.2020, 

Inspectoratul Școlar Dolj, ne aduce la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile art.16 alin2 
din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată 

prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.3277/2020, Consiliul de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Dolj , a ajustat planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 de la Școala 

Gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova, cu 3 clase și de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 

Craiova, cu 2 clase, în vederea cuprinderii în învățământul primar și asigurării accesului egal la 
educație al tuturor copiilor din circumscripțiile școlare arondate acestor unități de învățământ. Totodată 

solicitând sprijin în identificarea  de spații  în care să se poată desfășura activitate educativă, întrucât 
unitățile de învățământ anterior menționate nu dispun de spațiu suficient  pentru desfășurarea în 

condiții optime a procesulu instructiv-educativ. 

 Imobilul „Atelier Școală”cu suprafața construită de 664 mp și regim de înălțime P, solicitat de 
către  Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, este situat în Craiova, str. Mircești nr.9,  și aparţine 

domeniului public al Municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliuli Local  nr.182/2009, anexa nr.3 
poz.76.  

 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 

locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 

administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 
care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 

utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

 Potrivit prevederilor art. 20 din Legea educaţiei naţionale, modificată, nr.1/2011 ”Autorităţile 
administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului 

preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.” 
   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 20, art.96 ,art. 112, din Legea 
nr.1/2011 Legea  educaţiei naţionale, modificată şi completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil , este 

necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea  Proiectului de Hotărâre privind darea în 

administrarea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, a imobilului „Atelier școală”, situat în str. Mircești, 
nr.9, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ.  

 
 

    Director executiv, 

    Cristian Ionuţ Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                        
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                 Se aprobă,                                
Nr. 115916/26.08.2020                                        Primar 
                                                                                                                                            Mihail Genoiu 
 
 
 
 
 

RAPORT,  privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, a imobilului 
„Atelier școală”, situat în str. Mircești, nr.9, în vederea desfășurării procesului instructiv-

educativ.  
 
 
 
 Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu   nr. 97724/08.07.2020, solicită asigurarea unui spațiu de minim 5 săli de clasă în imobilul 
„Atelier școală”, situat în Craiova, str. Mircești. 
 De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr. 104766/22.07.2020, 
Inspectoratul Școlar Dolj, ne aduce la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile art.16 alin2 din 
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.3277/2020, Consiliul de Administrație al Inspectoratului 
Școlar Dolj , a ajustat planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 de la Școala Gimnazială 
„Gheorghe Țițeica” Craiova, cu 3 clase și de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova, cu 2 clase, în 
vederea cuprinderii în învățământul primar și asigurării accesului egal la educație al tuturor copiilor din 
circumscripțiile școlare arondate acestor unități de învățământ. Totodată solicitând sprijin în identificarea  
de spații  în care să se poată desfășura activitate educativă, întrucât unitățile de învățământ anterior 
menționate nu dispun de spațiu suficient  pentru desfășurarea în condiții optime a procesulu instructiv-
educativ. 
       Având în vedere faptul că potrivit Legii educației naționale nr.1/2011, autorităţile administraţiei 
publice locale asigură buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi 
exercită autoritatea și ținând cont de  situația actuală determinată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 și declararea „Pandemiei„ de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020,  în 
care începerea anului școlar 2020-2021 este condiționată de asigurarea unor măsuri speciale, autoritatea 
publică locală  apreciază ca fiind  oportună darea în administrarea Școlii Gimnaziale  ”Mircea Eliade” a 
imobilului „Atelier Școală”cu suprafața construită de 664 mp și regim de înălțime P, situat în Craiova, str. 
Mircești nr.9, identificat în anexă la prezentul raport, pentru  a asigura buna desfășurare a activității 
acesteia. 
 Imobilul „Atelier Școală”cu suprafața construită de 664 mp și regim de înălțime P, solicitat de 
către  Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, este situat în Craiova, str. Mircești nr.9,  și aparţine domeniului 
public al Municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliuli Local  nr.182/2009, anexa nr.3 poz.76.  
     Conform  prevederilor art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei naţionale, modificată ,  alin. 
(1) Unitățile de învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică, cele de 
învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional aparţin, 
în funcție de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre cele două forme de proprietate.  
(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învățământ 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 
administrație, conform legislaţiei în vigoare.  
 Potrivit prevederilor art. 20 din Legea educaţiei naţionale, modificată, nr.1/2011 ”Autorităţile 
administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar 
în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.” 
           Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art 108, art. 287 lit b, art. 297 din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 20, art. 96, art. 112, din Legea nr.1/2011 Legea  



 

educaţiei naţionale, modificată şi completată,  art. 858-870 din Noul Cod Civil, Referatului de aprobare 
nr.112802/04.08.2020 şi în temeiul art 129 alin 2 lit. c coroborat cu alin 6 lit.a din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  
 1. Darea în administrarea Școlii Gimnaziale  ”Mircea Eliade” a imobilului „Atelier Școală”cu 
suprafața construită de 664 mp și regim de înălțime P, ce are nr. de inventar 12008051 și valoare de 
inventar de 453898,19 lei, situat în Craiova, str. Mircești nr.9, identificat în anexă la prezentul raport, în 
vederea desfășurării procesului instructiv-educativ.  
      2. Predarea- primirea imobilului prevăzut la punctul 1 se va face pe bază de Protocol de 
predare- primire întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.  
      3. Împuternicirea Primarului Municipiului să semneze protocolul  de predare- primire a  
imobilului prevăzut la punctul  1 din prezentul raport. 
          
 
   
 
 
 
        Director executiv,                                          Șef Serviciu,                 
       Ionuţ Cristian Gâlea                                            Lucian Cosmin Mitucă 
 
                
                                               
                                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                               Insp. Daniela Duţu 
 
 





MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  123792/ 26.08.2020 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 112802/26.08.2020; 

      -Raportul nr. 115916/26.08.2020 al Directiei Patrimoniu; 

      -În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011- Legea educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.3277/2020;  

      -Potrivit art.108, 287 lit.b, 297 coroborat cu 129 alin. 2 lit. c şi alin. 6 lit. a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.                  

      -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale  ”Mircea Eliade” a imobilului 
„Atelier Școală”cu suprafața construită de 664 mp și regim de înălțime P, ce are nr. de inventar 
12008051 și valoare de inventar de 453898,19 lei, situat în Craiova, str. Mircești nr.9, identificat în 
anexă la prezentul raport, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ. 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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