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HOTĂRÂREA NR. 764 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova” 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.175698/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 
288/2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi art.858-875 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.339/2013, care va avea următorul conţinut: 

            “Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a terenului liber de orice sarcini, situat în municipiul 
Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, pentru executarea obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în suprafaţă de 79.327 mp., după cum 
urmează: 
a) suprafaţa de 62.987 mp. aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.147/2008 privind atestarea 
domeniului public al municipiului Craiova; 
b) suprafaţa de 16.340 mp. aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.489/2013 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor 



imobile din cadrul Stadionului “Ion Oblemenco”, urmând a fi finalizată 
procedura de preluare prin adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Economico – Financiară şi Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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