MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____
privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova şi Liceul „Ştefan
Odobleja” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului
Craiova, situate în str.Electroputere, nr.21
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.103469/2021, raportul nr.103476/2021,
al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.103794/2021 al Direcției Juridice,
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în
administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova şi Liceul „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor
bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Electroputere,
nr.21;
În conformitate cu prevederile art.20, art.96 și art.112 din Legea educației
naționale nr.1/2011, modificată și completată, art. 858-870 din Codul Civil, art.108,
art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Ștefan Odobleja”
Craiova asupra bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova,
astfel: terenul în suprafață de 4.362 mp, situat în strada Electroputere nr.1, și
construcțiile amplasate pe acesta:teren de sport, clădirea C6-sală sport, clădirea
C8-pavilion poartă, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Voltaire” Craiova
asupra bunului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, astfel: teren
în suprafață de 1.293 mp., situat în strada Electroputere nr.21, identificat conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova, a bunurilor
identificate la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă darea în administrare către Liceul ,,Ștefan Odobleja” a bunului
identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă stabilirea accesului către cele două unități de învățământ, după cum
urmează:
prin strada Electroputere nr. 21, pentru Liceul,,Voltaire”;
prin strada I.D. Sârbu, pentru Liceul ,,Ștefan Odobleja”.

Art.6. Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 şi art.2, se va face pe bază de
protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de
preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 şi art.2.
Art.8. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.341/2011 şi nr.282/2018 privind darea în administrare
către Colegiul ,,Ștefan Odobleja” Craiova şi Liceul „Voltaire” Craiova a unor
bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova şi nr.147/1999
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Craiova, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul ,,Ștefan Odobleja”
Craiova și Liceul ,,Voltaire” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ,,Ștefan Odobleja”
și către Liceul ,,Voltaire”, a unor bunuri aparțind domeniului public al municipiului
Craiova, situate în str. Electroputere nr. 21
Toți elevii care frecventează cursuri în locația din Craiova strada Electroputere nr.
21 aparțin celor două unor unități școlare-Liceul ,,Voltaire” și Liceul ,,Ștefan Odobleja”,
înscrise în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.
Liceul ,,Voltaire” înființat în anul 2015 sub egida Universității din Craiova a fost
introdus în rețeaua unităților de învățământ începând cu anul școlar 2016-2017,
începându-și activitatea în clădirea Facultății de Mecanică a Universității din Craiova, iar
prin Hotărîrea nr. 282/ 2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat darea în
administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova a unui bun aparținând domeniului public
al municipiului Craiova, situat în strada Electroputere nr. 21, în vederea utilizării
acestuia ca sediu al unității de învățământ.
Liceul ,,Ștefan Odobleja” care funcționează, de asemenea, în locatia din strada
Electroputere nr. 21, beneficiază de o bază materială generoasă- teren, clădiri și două săli
de sport.
Solicitările Liceului Voltaire se referă la aspecte privind asigurarea condițiilor
optime de desfășurare a orelor de educație fizică și sport unde să fie valorificat
potențialul adolescenților care fac sport de performanță sau sunt pasionați de dezvoltarea
lor fizică, precum și la asigurarea unor intrări separate pentru cele două unități școlare,
amplasamentul pavilioanelor scoală favorizând aceasta.
Urmare celor prezentate mai sus, în sensul aplicării prevederilor Legii nr. 1/2011
Legea educației naționale modificată prin care ,,Autoritățile administrației publice locale
asigură, în condițiile legii buna desfășurare a învățământului preuniversitar în
localitățile în care acestea își exercită autoritatea”, și a principiilor administrației
publice locale prevăzute în O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ: principiul
egalităţii, proporţionalităţii, satisfacerii interesului public, imparţialităţii, adaptabilităţii, şi
a celor specifice: principiul autonomiei locale și cel al responsabilităţii, este necesar şi
oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul
,,Ștefan Odobleja” și către Liceul ,,Voltaire”, a unor bunuri aparțind domeniului public al
municipiului Craiova, situate în str. Electroputere nr. 21
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RAPORT,
pentru adoptarea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind darea
în administrare, către Liceul ,,Ștefan Odobleja” și către Liceul ,,Voltaire”, a unor bunuri
aparțind domeniului public al municipiului Craiova, situate în str. Electroputere nr. 21

Liceul ,,Voltaire” înființat în anul 2015 sub egida Universității din Craiova a fost
introdus în rețeaua unităților de învățământ începând cu anul școlar 2016-2017,
începându-și activitatea în clădirea Facultății de Mecanică a Universității din Craiova.
Având în vedere, Legea nr. 1/2011-Legea educației naționale modificată și
anume: art. 20 alin. (1), potrivit căruia ,,Autoritățile administrației publice locale
asigură, în condițiile legii buna desfășurare a învățământului preuniversitar în
localitățile în care acestea își exercită autoritatea”,
art. 96 alin.(1): ,,Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după
caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii
conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.” și
art. 112 alin. (1) care prevede că ,,Unitățile de învățământ de stat pot deține în
administrare bunuri proprietate publică, cele de învățîmânt particular au drept
fundament proprietatea privată, iar cele de învățământ confesional aparțin în funcție de
entitatea care le-a înființat, uneia dintre cele două forme de proprietate”,
precum și
solicitările Liceului ,,Voltaire” însoțite de cele ale Comitetului Reprezentativ al
Părinților Liceului ,,Voltaire” privind necesitatea asigurării unui spațiu de funcționare
pentru Liceul ,,Voltaire”, autoritatea locală-prin aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova a analizat necesitatea și oportunitatea iar, în ședința din
28.06.2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărîrea nr. 282 privind
darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova a unui bun aparținând
domeniului public al municipiului Craiova, situat în strada Electroputere nr. 21, în
vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ.
Actul administrativ a aprobat atât darea în administrare către Liceul ,,Voltaire” a
bunului ,,pavilion școală” aparținând domeniului public al municipiului Craiova precum
și a terenului aferent în suprafață de 4.052 mp ce face parte din suprafața de teren de
61.403 mp situat în strada Electroputere nr. 21, având număr cadastral 16741 și număr de
carte funciară 34268 Craiova cât și încetarea dreptului de administrare asupra acestora de
către Colegiul ,,Ștefan Odobleja”.
Referitor la Liceul ,,Ștefan Odobleja”, menționăm că această unitate școlară
beneficiază de o bază materială generoasă.
Astfel, Liceul ,,Ștefan Odobleja”, deține în administrare, pe lângă alte bunuri-teren și
clădiri și două săli de sport:
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-

una regim de înălțime P+1 parțial, sistem constructiv fundație beton armat,cadre
beton armat, zidărie cărămidă, acoperiș tip șarpantă acoperiș țiglă, suprafață
construită desfășurată 565 mp, construită în anul 1956
- cea de-a doua având regim înălțime P+2, sistem constructiv din cadre de beton
armat cu închideri din BCA, stâlpi și planșeu beton armat, acoperiș tip terasă
acoperit cu membrane hidroizolante, suprafață construită desfășurată 608 mp,
construită în anul 1984
De menționat că la această dată accesul la cele două unități de învățământ se
realizează prin strada Electroputere nr. 21. La intrare în incinta unității școlare se află
construită o cabină poartă cu regim înălțime parter, clădire aflată în administrarea
Liceului ,,Ștefan Odobleja”.
Amplasamentul celor două unități școlare se află poziționat (conform planului
de amplasament și delimitare a bunului imobil, anexat) între strada I.D. Sârbu și strada
Electroputere.
Cele două unități de învățământ pot avea intrare / ieșire separate, astfel:
-Liceul ,,Ștefan Odobleja”, prin strada I.D. Sârbu, având în vedere că pavilionul
central se află mai aproape de strada I.D. Sârbu fiind orientată către aceasta
-Liceul ,,Voltaire” prin strada Electroputere nr. 21, având în vedere că pavilionul
școală se află mai aproape de această strada
În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, administraţiei publice locale
definită ca: totalitatea activităţilor
desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a executării şi de executare în
concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public
local, i se aplică atât principii generale ca: principiul egalităţii, proporţionalităţii,
satisfacerii interesului public, imparţialităţii, adaptabilităţii, cât şi principii specifice:
principiul autonomiei locale, responsabilităţii, dar şi cel al constrângerii bugetare.
Toți elevii care frecventează cursuri în locația din Craiova strada Electroputere nr.
21 aparțin celor două unor unități școlare-Liceul ,,Voltaire” și Liceul ,,Ștefan Odobleja”,
înscrise în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova
iar misiunea asumată de Legea nr. 1/2011-Legea Educației Naționale și anume aceea
de formare prin educație a infrastructurii mentale a societății românești în acord cu
cerințele derivate din statutul de țară membră a Uniunii Europene se realizează în acord
cu principiile care guvernează învățământul și învățarea între care menționăm
principiul echității (accesul la învățare se realizează fără discriminare), calității
(activitatea din învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici
naționale și internaționale), precum și cel al eficienței în baza căruia se urmărește
obținerea de rezultate educaționale maxime prin gestionarea resurselor existente.
Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice şi sportului, modificată și
completată, la art. 2 alin. 1 stabilește că educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes
național sprijinite de stat, iar prin art. 3 alin. 1 obligă autoritățile administrației publice
să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educatiei fizice și
sportului în comunitățile locale.
Revenind la Liceul ,,Voltaire”, menționăm că, la sediul autorității locale au fost
înregistrate numeroase cereri privind nevoia asigurării condițiior optime pentru
desfășurarea activităților, procesului instructiv-educativ, cum ar fi cele pentru reparații
curente, igienizări-soluționate dar și solicitări referitoare la imposibilitatea desfășurării
orelor de educație fizică pe un teren amenajat și/sau într-o sală de sport.
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Solicitările aparțin atât conducerii Liceului ,,Voltaire” cât și reprezentanților Asociației
Părinților și Profesorilor ,,Voltaire”, membrii în Consiliul de Administrație al
Liceului,,Voltaire” și în Comitetul Reprezentativ al Părinților alături de Comitetul de
Părinți al Liceului ,,Voltaire” și sunt formulate către Primăria Municipiului Craiova
și/sau către Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind înregistrate cu numerele:
19458/31.01.2020 care reprezintă revenire la adresele 806/19.08.2019 și
154996/10.09.2019, CL 47/03.02.2020, CL 45/29.01.202, 17529/29.01.2020,
44917/10.03.2020. Ca argumente se specifică că nu trebuie ignorat faptul că, în prezent
mulți adolescenți care fac sport de performanță sau sunt pasionați de dezvoltarea lor
fizică se află în imposibilitatea de a desfășura activități specifice, din cauza lipsei unui
spațiu adecvat care să le valorifice potențialul, astfel că, în virtutea garantării egalității de
șanse, atribuirea unei săli de sport în administrarea Liceului ,,Voltaire”, reprezintă pentru
această unitate școlară și pentru elevii ei o prioritate absolută.
De asemenea prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul
71946/19.05.2020, conducerea Liceului ,,Voltaire” solicită intrări separate pentru cele
două unități școlare ce funcționează în strada Electroputere nr. 21: Liceul ,,Voltaire” și
Liceul ,,Ștefan Odobleja”.
Menționăm că, datorită situației epidemiologice internaționale determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și declararea ,,Pandemiei” de către
Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, în unitățile școlare activitatea
instructiv-educațională s-a desfășurat în funcție de scenarii fără prezență integrală în
clase dar, în vederea reluării cursurilor în locații, acestea, pe lângă igienizări trebuie să
satisfacă nevoile de dotări și spații, astfel că asigurarea separării accesului în curte,
atribuirea unor bunuri: teren, sală de sport către Liceul ,,Voltaire” a devenit o
necesitate stringentă și nu mai poate fi amânată.
Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 108, art. 287 lit.b și art.
297 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificată și completată, art. 20 alin. 1, art. 96 și art. 112 din Legea educației naționale
modificată și art. 858-870 din Codul Civil,
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 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ ,modificată și completată,
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:
1. încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Ștefan Odobleja” asupra bunului
aparținând domeniului public al municipiului Craiova: teren în suprafață de 4.362 mp
situat în strada Electroputere nr. 21, și a construcțiilor amplasate pe acesta: teren de
sport, clădirea C6-sală sport, clădirea C8-pavilion poartă, identificat conform Anexei
1 la prezentul raport
2. încetarea dreptului de administrare al Liceului ,,Voltaire” asupra asupra bunului
aparținând domeniului public al municipiului Craiova: teren în suprafață de 1.293 mp
situat în strada Electroputere nr. 21, identificat conform Anexei 2 la prezentul raport
3. darea în administrare către Liceul ,,Voltaire” a bunurilor identificate la art. 1 din
prezentul raport
4. darea în administrare către Liceul ,,Ștefan Odobleja” a bunurilor identificate la art. 2
din prezentul raport
5. stabilirea accesului către cele două unități de învățământ după cum urmează:
- prin strada Electroputere nr. 21 pentru Liceul,,Voltaire”
- prin strada I.D.Sârbu pentru Liceul ,,Ștefan Odobleja”
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6 preluarea- predarea bunurilor prevăzute la punctul 1 și 2 se va face pe bază de
Protocol de preluare-predare întocmit între părți în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a hotărârii
7. împuternicirea Primarului Municipiului să semneze Protocolul de preluare-predare a
bunurilor prevăzute la punctul 1și 2 din prezentul raport
8. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 341/2011 privind darea în administrare către Colegiul ,,Ștefan
Odobleja” Craiova și Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparțin
domeniului public al municipiului Craiova, nr.147/1999 referitoare la inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, 246/2019 privind
modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
Craiova, 282/2018 privind darea în administrare către Liceul Voltaire Craiova a
unui bun aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în strada
Electroputere nr. 21, în vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ.

Director Executiv,
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Șef Serviciu,
Lucian Cosmin Mitucă

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
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Întocmit,
Insp. Gionea Silvia
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:

4

