
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                
                                                                                        PROIECT 

 
 

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

nr.261/2015 referitoare la închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive, 
situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
28.01.2016; 
         Având în vedere raportul nr.11012/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.261/2015 referitoare la închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive, situată în 
str.Aeroportului, nr.23 şi 25;  
          În conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6,  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.261/2015 în sensul prelungirii perioadei de închiriere de la comuna Cârcea, a 
Bazei Sportive, situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25, până la 31 decembrie 
2016. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Primăria Comunei Cârcea 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 11012/21.01.2016 

                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                           PRIMAR 

                                                                                                  LIA OLGUŢA VASILESCU 
  

 
RAPORT, 

 
 

 Prin HCL nr.397/2013 s-a aprobat asocierea MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA cu CLUBUL SPORTIV „UNIVERSITATEA” DIN CRAIOVA şi S.C. BLUE LIONS 
CAPITAL S. A. având ca obiect finanţarea şi realizarea în comun, de către parţile contractante, a proiectului de 
promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performanta în municipiul Craiova şi a fost încheiat  Contractului 
de asociere nr.41/08.07.2013. Ulterior, prin HCL nr.458/06.08.2013 au fost schimbate datele de identificare ale 
părţilor contractante S.C. Blue Lions Capital S.A. cu S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA. încheindu-se Actul 
Adiţional nr.1 la  contractul de asociere menţionat 
 De asemenea, prin H.C.L. nr. 99/27.02.2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii - „C.N.I.”S.A a  terenului situat în 
Municipiul Craiova, Bld. Ştirbei Vodă nr. 34  în suprafaţă de 76.972,0 mp, pentru executarea obiectivului de 
investiţii „Construire  Complex Sportiv Craiova -Stadion de Fotbal,  aceasta insemnând că imobilul menţionat 
mai sus nu mai poate fi folosit conform destinaţiei iniţiale.  
 
 Pentru că pe raza municipiului Craiova nu mai este nicio baza sportivă care să asigure condiţii optime 
pentru pregătirea echipei de fotbal şi cea mai apropiată bază sportivă este cea amenajată în comuna Cărcea, 
prin HCL nr. 261/2015 a fost aprobată închirierea de la comuna Cârcea a Bazei Sportive situată în str. 
Aeroportului nr.23 şi 25, pe o perioadă de 5 luni. 
 Deoarece efectuarea antrenamentelor nu necesită deţinerea în regim de continuitate a bazei sportive şi 
închirierea se va raporta la orele de antrenament efectuate pe lună, s-a stabilit prin HCL nr. 261/2015 ca preţul 
chiriei să fie la nivelul tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 40/22.07.2015 a Consiliului Local al Comunei Cârcea. 
 Sub aspectul temeiului legal inchirierea urmeaza se face in baza dispoziţiilor stipulate in baza  Codul 
Civil art.1777 – 1781. 

 
  Deoarece executarea obiectivului de investiţii „Construire  Complex Sportiv Craiova -Stadion de Fotbal, 
se află la această dată în derulare, lucrările efectuându-se pe parcursul anului 2016, pentru asigurarea 
condiţiilor optime pentru pregătirea echipei de fotbal, în raport de cele prezentate, propunem spre analiza si 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 

• Modificarea HCL nr.261/2015  în sensul prelungirii perioadei de închiriere de la comuna Cârcea a Bazei 
Sportive situată în str. Aeroportului nr.23 şi 25 până la 31 decembrie 2016. 

•  
 

 
          Director Executiv,                                                                             Intocmit,  
        Cons.jur.Cristian Ionuţ Gâlea                                                     Chiriac Madlen 
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