
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
  

 
      HOTĂRÂREA NR.475 

privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului 
de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa de îndată din data de 

11.09.2014; 
     Având în vedere raportul nr.127834/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului de 
investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”; 
          În conformitate cu prevederile  art.7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi ale Codului Civil; 
         În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi c, 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.l.  Se aprobă participarea municipiului Craiova la cofinanţarea cu 10% din valoarea 

totală estimată pentru realizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii  “C.N.I.”- S.A., a 
obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de 
Fotbal”. 

    Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea nr.99/2014 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi va avea următorul cuprins:  

               ,,Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii  
“C.N.I.”- S.A., a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34,în suprafaţă de 
76.972 mp. (lotul 2), liber de orice sarcini, pe bază de protocol, pe perioada 
realizării obiectivului de investiţii  „Construire Complex Sportiv Craiova–
Stadion de Fotbal” . 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Convenţia de 
cofinanţare pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Construire Complex 
Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal”.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR, 
       Emilian ŞTEFÂRŢĂ     Nicoleta MIULESCU 



 


