
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 

                                    PROIECT                              
   HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie, încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Dolj 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.02.2016; 
  Având în vedere raportul nr.30810/2016 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 

propune modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire superficie, 
încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, 
Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj; 

  Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.116/2014 privind actualizarea şi 
modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, art.698 lit.a şi 
art.699 alin.1 din Codul Civil;  

  În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie, în sensul înlocuirii părţii contractante, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, CUI 27418588, cu municipiul Craiova, CUI 4417214.  

Art.2. La încetarea contractului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, bunurile 
edificate pe terenul ce face obiectul contractului de asociere în participaţiune şi 
constituire superficie, revin de drept municipiului Craiova, fără plata vreunei 
despăgubiri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
pentru modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova şi Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 



 Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 
 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu                                                                          Se aprobă, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          PRIMAR 
Nr.30810/18.02.2016                                    Lia-Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea contractului de asociere în participaţiune  

şi constituire superficie  
 
 
 
 

 Între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova CUI RO13450236, Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova CUI 30794353, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov CUI 27217100 
şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, CUI 27418588 a fost încheiat 
CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE ŞI CONSTITUIRE 
SUPERFICIE prin care Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova pune la dispoziţie, cu 
acordul administatorului -  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  imobilul 
situat în Municipiul Craiova, bulevardul Stirbei Vodă, nr. 34A, jud Dolj, compus din 
teren intravilan în suprafaţă de 2.144 mp, ce îl deţine în folosinţă pe o perioadă de 49 de 
ani pentru activiţăţi de utilitate publică şi reamenajare bază sportivă.  

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 116/2014, privind actualizarea şi modificarea 
parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public 
al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, precum şi pentru 
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, s-a aprobat transmiterea din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în 
domeniul public al municipiului Craiova şi în administarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a imobilului situat în Municipiul Craiova, bulevardul Ştirbei 
Vodă, nr. 34A, judeţul Dolj, compus din teren intravilan în suprafaţă de 2.144 mp, 
având număr cadastral 2513/1/1, imobil înscris în CF numărul 213770 a localităţii 
Craiova şi subrogarea municipiului Craiova în drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
exercitarea drepturilor reale asupra bunului transmis. 

 
 
 



 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul HG nr.116/2014, art. 698 

litera a Cod Civil, art. 699 alin.1 Cod Civil, propunem spre aprobare: 
− modificarea CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE ŞI 

CONSTITUIRE SUPERFICIE în sensul înlocuirii părţii contractante - 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, CUI 27418588 cu 
MUNICIPIUL CRAIOVA, CUI 4417214; 

− la încetarea contractului bunurile edificate pe terenul ce face obiectul 
Contractului de  asociere în participaţiune şi constituire superficie revin de 
drept municipiului Craiova, fără plata vreunei despăgubiri; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a Contractului de asociere în participaţiune şi constituire 
superficie. 

  
 
 
 
 
                 Director Executiv                                               Şef  Serviciu 

               Cristian  Ionuţ Gâlea                                     Gabriel  Smaranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Întocmit, 
                insp. Stroe Mihaela 
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