
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

              
      HOTĂRÂREA NR.175 

privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 

judiciar S.C.NICK S.P.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
28.04.2016; 
         Având în vedere raportul nr.72156 /2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 
judiciar S.C.NICK S.P.R.L.;  
          În conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2014 
referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6,  art.45 alin.1, 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 închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi 
nr.4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L., începând cu data de 
01.07.2016, până la data de 01.07.2017. 

  Art.2.  Preţul închirierii se stabileşte la valoarea de 2000 euro/lună, calculat la cursul 
B.N.R. din data încheierii contractului de închiriere, dar nu mai puţin de 8.800 
lei/lună (fără TVA), în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.495/2014. 

  Art.3. Începând cu data de 01.07.2016, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.442/2014 şi contractul de închiriere 
nr.1051/02.10.2014. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 

 Viorica Manuela GODINEL           Ovidiu MISCHIANU 



   

 
 


