
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
                                  

   HOTĂRÂREA NR. 80 
privind modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 

superficie, încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Dolj 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

  Având în vedere raportul nr.30810/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire superficie, 
încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, 
Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj; 

  Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.116/2014 privind actualizarea şi 
modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, art.698 lit.a şi 
art.699 alin.1 din Codul Civil;  

  În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 

superficie, în sensul înlocuirii părţii contractante, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, CUI 27418588, cu municipiul Craiova, CUI 4417214.  

Art.2. La încetarea contractului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, bunurile 
edificate pe terenul ce face obiectul contractului de asociere în participaţiune şi 
constituire superficie, revin de drept municipiului Craiova, fără plata vreunei 
despăgubiri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
pentru modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova şi Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 



       Mihai CILIBIU          Ovidiu MISCHIANU 
 


