
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     

   
       PROIECT 
                                    

 
                                               

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind înfiinţarea unei secţii de box în cadrul Sport Club Municipal Craiova  
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 
           Având în vedere raportul nr.125085/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 
prin care se propune înfiinţarea unei secţii de box în cadrul Sport Club Municipal 
Craiova;  

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
236/2014 privind Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova; 
   În temeiul art.36. alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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 înfiinţarea unei secţii de box în cadrul Sport Club Municipal Craiova. 
        Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 
privind înfinţarea unei secţii de box la Sport Club Municipal Craiova  

 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
„atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local” şi „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul 
de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Sport Club Municipal Craiova este o instituţie publică de drept public, aflată în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Prin adresa nr. 1601/2015, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
numărul 251/2015, Sport Club Municipal Craiova propune spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, înfiinţarea secţiei de box. 

În conformitate cu art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sport 
Club Municipal Craiova, aprobat prin HCL nr. 236/2014, ,,Înfiinţarea unei secţii pe 
ramură de sport în Sport Club Municipal Craiova se face prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, adoptată cu majoritate simplă de voturi ale membrilor în 
funcţie, astfel: 

a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova; 
b) la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate; 
c) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Craiova.” 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova,  
aprobarea înfiinţării secţiei de box la Sport Club Municipal Craiova. 



  

 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Ana Ursu 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c. j. Floricica Boangiu 

 
 



At in  
 
 
    

 
 
 

 
1546 / 11.08.2015 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA 
SECŢIEI DE BOX LA SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA 

 
 
          SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA este o instituţie publică de drept 
public , aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
          Proiectul aprobării înfiinţării secţiei de box este supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 
 Boxul este, în Craiova,  o ramură sportivă care are o istorie bogată și 
încununată de rezultate de excepție atât în plan național, cât și internațional. 
Arta pugilatului și-a început istoria, în Cetatea Banilor, în primăvara anului 1923, în 
grădina de vară a Restaurantului Minerva unde s-a desfășurat prima gală de box din 
Craiova. 

Demonstrația de box din primăvara anului 1923 s-a bucurat de un numeros 
public, dar peste toate avea să devină prima pagină dintr-o istorie glorioasă a boxului 
din Craiova. 

În perioada 1923 – 1989 Craiova s-a dovedit a fi un centru de bază al boxului 
românesc alături de Brăila, București, Galați și Ploiești.  În această perioadă pugiliștii 
craioveni au progresat și au ajuns să reprezinte România la cele mai importante 
competiții internaționale.   

Inițierea în arta pugilatului îi aparține lui Dumitru Teică care după ce în 
copilărie a fost plecat cu părinții în America, unde a deprins tainele boxului, a revenit 
în țară și la solicitarea unor tineri craioveni a acceptat să revină pe plaiurile natale și 
să-i pregătească pe cei care doreau să descopere tainele acestui sport. 
De-a lungul anilor în Craiova aveau să ființeze numai puțin de 18 secții de box în 
cluburile sportive di oraș: ”Viitorul”, ”A.S. Rovine-Grivița”, ”Excelsior”, 
”Feroviarul”, ”Locomotiva”, ”Metalul”, ”Progresul”, ”Muncitorii Comunali”, 
”Dinamo-Jiu”, ”A.S.A. Craiova”, ”Constructorul”, ”CFR”, ”Voința”, ”C.S.S. 
Olimpia”, ”U.R.A. – I.R.A”, ”Electroputere”, ”Chimia”, ”C.S.M.”. 

În 1926 Dumitru Teică era declarat”neînvinsul anului” în boxul românesc, 
pentru ca la 10 ani distanță Marin Gașpar să fie primul pugilist craiovean care a 
participat la Jocurile Olimpice – Berlin 1936. În 1937, la Milano, craiovenii Anton 
Oșca și Marin Gașpar au fost primii pugiliști români medaliați la un Campionat 
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European, iar în 1967 Nicolae Gîju cucerea titlul continental, în Italia.  
În 1980 Dumitru Cipere a urcat pe podiumul olimpic la ediția Moscova – 1980. 

Ultimele mari rezultat al boxului craiovean îi aparține lui Sorin Tănăsie care în 1998, 
în Argentina, a cucerit titlul mondial la juniori, iar în 2002 a luat bronzul european la 
seniori. Tot Sorin Tănăsie, de data aceasta în calitate de profesionist a reușit în anul 
2007 să cucerească titlul european.   
 

Per total, până în prezent, boxul craiovean are în palmares peste 125 de titluri 
de campion național și peste 30 de prezențe pe podiumurile olimpice, mondiale, 
europene și balcanice.  

Din nefericire după 1989 secțiile de box din Craiova au dispărut una câte una, 
iar tinerii de perspectivă și performerii au renunțat să mai practice acest sport, sau au 
ales să-și continue activitatea pentru alte cluburi din țară, sau străinătate.  

Practic într-un oraș în care au existat de-a lungul timpului aproape 20 de secții 
de box acum mai există o singură secție bine structurată – cea din cadrul C.S.M. 
Craiova, club departamental finanțat de ministerul de resort și alte două secții private 
la care finanțarea este foarte precară. 

Având în vedere calitatea tehnicienilor și a grupurilor de sportivi și sportive și 
a perspectivelor de performanță considerăm oportună înființarea secției de box în 
cadrul Sport Club Municipal Craiova, clubul sportiv al comunității craiovene susținut 
în totalitate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Trebuie menționat că această provocare este una de natură a atrage cât mai 
mulți tineri craioveni spre mișcare și sport de performanță, iar înființarea acestei 
secții ar deschide o largă posibilitate de dezvoltare a activității sportive de 
performanță în cadrul S.C.M. Craiova cu perspectiva ca pe viitor și alte ramuri 
sportive individuale să aibă secții în cadrul clubului nostru. 

Primul pas ar fi cu secția de box, o ramură sportivă care în Craiova are toate 
atuurile de performanță singurul impediment fiind o finanțare adecvată a sportivilor 
de top puși de multe ori în imposibilitatea de a participa la competiții interne și 
internaționale. Craiova pugilistică are la ora actuală o pleiadă de tineri sportivi 
capabili, în scurt timp să atace marile competiții internaționale, atât la masculin, cât și 
la masculin, iar cu puțină șansă ar putea avea și o reprezentantă la Jocurile Olimpice 
– Rio de Janeiro, 2016 în întrecerile feminine de box.  

Boxul craiovean are șansa de fi revitalizat și reînscris pe harta performanței 
interne și internaționale având darul de a spori capitalul de imagine al municipiului 
Craiova , oraș candidat la Titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021. 

 
  
 

Director SCM Craiova, 
BARCAN MARIUS 
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