
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

               HOTĂRÂREA NR. ______ 
 privind aprobarea convenţiei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii 

„Complex Sportiv Craiova- Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul 
Craiova, judeţul Dolj” 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de  
18.05. 2015; 
           Având în vedere raportul nr.72947/2015 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea convenţiei de cofinanţare pentru obiectivul de 
investiţii „Complex Sportiv Craiova- Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul 
Craiova, judeţul Dolj”; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.7 din Ordonanţa Guvernului 
nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea C.N.I S.A; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, 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 convenţia de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Complex  
Sportiv Craiova- Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, municipiul 
Craiova, judeţul Dolj”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia – Olguţa Vasilescu, să 
semneze convenţia de cofinanţare prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi  Direcţia 
Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR,    AVIZAT, 
PRIMAR,       PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 

  



 
Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 72947/15.05.2015                        Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea  conventiei de cofinantare pentru obiectivul de investiţii   

 „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, B-dul Stirbei Voda nr.34, 
Municipiul Craiova, judetul Dolj” 

 
 
 

Construirea unui stadion nou, la standarde internationale, care sa asigure 
gradul de confort necesar spectatorilor prezenti la meciuri, precum si conditii 
optime de joc si antrenament al echipei de fotbal va avea un impact pozitiv 
asupra dezvoltarii zonei prin organizarea de meciuri internationale si atragerea 
de turisti ce vor fi participanti activi la acestea precum si la dezvoltarea locurilor 
de munca. 

Executarea obiectivului  de investitii se va realiza prin intermediul Companiei  
Nationale de Investitii - C.N.I. S.A. Potrivit art.7 din Ordonanta nr.16/29.08.2014, 
pentru modificarea si completarea O.G. nr.25/2001 privind infiintarea C.N.I. 
sursele de finantare pentru realizarea de catre C.N.I. a Programului national de 
constructii de interes public se pot constitui din bugetul de stat prin Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor aprobate anual 
cu aceasta destinatie, precum si din bugetul local al unitatii administrativ-
teritoriale beneficiare. In raport de aceste prevederi si intrucat resursele 
financiare ale unitatii administrativ-teritoriale sunt insuficiente, participarea 
Municipiului Craiova la cofinantare s-a aprobat prin HCL 475/11.09.2014 in cota 
de 10% pentru realizarea de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii – CNI S.A., a 
obiectivului de investitii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, B-dul 
Stirbei Voda nr.34, Municipiul Craiova, judetul Dolj” .  

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, Unitatea Administrativ-
Teritoriala Craiova se obliga sa asigure, sa aloce si sa vireze „C.N.I.” suma de 
21.606.859,69 lei (cu TVA), reprezentand 10% din valoarea totala a devizului.   

Unitatea Administrativ-Teritoriala Craiova isi asuma responsabilitatea 
cuprinderii in bugetul propriu de venituri si cheltuieli a sumei mentionate anterior, 
aferenta cofinantarii, cat si a acelora care vot fi necesare in situatia incheierii 
unor acte aditionale de suplimentare de valoare a contractului incheiat intre 

  



C.N.I. si Antreprenorul obiectivului de investitii. In sarcina  Unitatii Administrativ-
Teritoriale Craiova mai intra cheltuielile aferente obtinerii avizelor si acordurilor 
legale. In ceea ce priveste utilitatile aferente realizarii acestui obiectiv de 
investitii, acestea se vor realiza numai cu resursele financiare ale  Unitatii 
Administrativ-Teritoriale Craiova. 
 
  
 Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art. 7 din 
Ordonanta nr.16/29.08.2014, pentru modificarea si completarea O.G. nr. 
25/2001 privind infiintarea C.N.I. S.A., art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, 
 Propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- aprobarea conventiei de cofinantare pentru obiectivul de investiţii  
„Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, B-dul Stirbei Voda 
nr.34, Municipiul Craiova, judetul Dolj”, anexa la prezentul raport 

- imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sa semneze Conventia de 
cofinantare pentru finantarea obiectivului de investitii „Complex Sportiv 
Craiova – Stadion de fotbal, B-dul Stirbei Voda nr.34, Municipiul 
Craiova, judetul Dolj”. 
 

  
  
         Director executiv,                                                          Întocmit, 
                 Maria Nuţă                                                        insp. Laura Georgescu 
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