
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                        

 
 
 

          HOTĂRÂREA NR. 112 
privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 

    Având în vedere raportul nr.43553/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
„Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 
113/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Codului Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu art.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 Ministerului 

Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului „Hipodrom”, având număr de inventar MF 39034, situat în 
bd.Nicolae Romanescu, nr.1A, identificat conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La transmiterea bunului „Hipodrom” se vor prelua mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestuia, precum şi alte categorii de bunuri care vor fi 
identificate în protocolul de predare-preluare, în domeniul public sau privat, după 
caz, al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii 
de Guvern în Monitorul Oficial Partea I. 



 

Art.4. Se aprobă preluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Craiova-Hipodrom din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Începând cu data predării-preluării, municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor transmise la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
preluare a bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

               Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi completată. 

               Art.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Mihail GENOIU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.112/2015 

 

 

 

  

 

Date de identificare  

ale bunurilor care se transmit din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv 

Municipal Craiova în domeniul public al Municipiului Craiova şi 

administrarea Consiliului Local Craiova 

 

 

 

 

Nr. M.F. Codul de 
clasificare 

Denumirea 
imobilului 

Persoana juridică 
de la care se 
transmite imobilul 

Persoana 
juridică la 
care se 
transmite 
imobilul 

Descriere tehnică Adresa Valoare de 
inventar (lei) 

39034 01.06.08 Hipodrom Din 
domeniul public 
al statului şi 
administrarea 
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului – 
Clubul Sportiv 
Municipal 
Craiova 

Domeniul 
public al 
municipiulu
i Craiova şi 
administrar
ea 
Consiliului 
Local 
Craiova 

Steren – 11004 
mp (CF 
213784) 
Chioşc – Sc 8 
mp (CF 66897) 
Grajd cai – Sc 
420 mp (CF 
213812) 
Steren – 4668 
mp (CF 66250) 
Grajd cai – Sc 
910 mp (CF 
66845) 

B-dul 
Nicolae 
Romanescu 
nr. 1A 

630238,19 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihail GENOIU 



 

 
 
 

 

                                               

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.112/2015 
 

 

 

 

Personalul  muncitor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  CSM Craiova  -
Hipodrom care va fi preluat de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 

 

 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Calificarea Categoria de 
incadrare 

Salariu de 
incadrare 

1. Burlan George Daniel Muncitor IV 750 lei 
2. Miulescu Petre Muncitor IV 750 lei 
3. T[tu\[ Costelin 

Stelian 
Muncitor IV 750 lei 

     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihail GENOIU 
 

 


