
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

                                                                             
                                                  HOTĂRÂREA NR.34 

privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în 
domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco” 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31.01.2013; 

      Având în vedere raportul nr.9948/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în 
domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28, 
30, 31, 32 şi 33/2013;   

      În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate 
publică, modificată şi completată; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii 

Naţionale pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în 
domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, identificate  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces – verbal încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 



               Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.  

 Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 

Gheorghe PÎRVU     Nicoleta MIULESCU 



 
                                                                 

                                                  ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.34/2013
  

 
 

Datele de identificare 
a bunurilor imobile situate în Craiova ,Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34 ce trec din 

domeniul public al statului şi administrarea Autoritatăţii Naţionale pentru Sport şi 
Tineret -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al 

municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  al municipiului Craiova 
 

 
 
 

1.-Clădire pavilion central în suprafaţă de 1oo2,68 mp, parcela nr.14 

2.-Tunel de acces la stadion în suprafaţă de 295,71 mp, parcela nr.24 

3.-Curte interioară în suprafaţă de 186.53 mp, parcela nr.70. 

4.-Săli de sport+teren în suprafaţă de 13099,75 mp, parcelele nr.1,71. 

5.-Teren pentru aruncări în suprafaţă de 14219,59 mp, parcela nr.2,58. 

6.-Teren handbal-1+teren tenis-3 în suprafaţă de 4411,72 mp,parcela nr.6, 

7.-Pistă de atletism cu sectoare de înălţime,lungime,aruncări prăjină în suprafaţă de 

9054,31 mp, parcelele nr.53,54,55,56,57,60,61,62.63,65, 

8.-Atelier+garaj+rampă în suprafaţă de 639,66 mp, parcelele nr.31,33,36,69, 

9.-Teren aferent spaţiilor de agrement în suprafaţă de 3969,94 mp, parcelele nr.44,45,46, 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe PÎRVU 


