
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

          PROIECT  
   

      HOTĂRÂREA NR._______ 
privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 

str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 
judiciar S.C.NICK S.P.R.L. 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 

28.04.2016; 
         Având în vedere raportul nr.72156 /2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 
judiciar S.C.NICK S.P.R.L.;  
          În conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2014 
referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”;   
 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 închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi 
nr.4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L., începând cu data de 
01.07.2016, până la data de 01.07.2017. 

  Art.2.  Preţul închirierii se stabileşte la valoarea de 2000 euro/lună calculat la cursul 
B.N.R. din data închieirii contractului de închiriere, dar nu mai puţin de 8.800 
lei/lună (fără TVA) în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.495/2014. 

  Art.3. Începând cu data de 01.07.2016, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.442/2014 şi contractul de închiriere 
nr.1051/02.10.2014. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

    INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



   

− MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU      
Nr. 72156 / 27 .04.2016 
               
                                                                                                               Se aprobă,                               
                                                    Primar 

                                                                               LIA OLGUŢA VASILESCU 
 

RAPORT, 
 

 
 

   Prin Hotărârea nr.442/2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat închirierea  Bazei Sportive 
„Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 35, chiria  fiind stabilită la 8.365 lei/lună, în 
urma negocierii efectuate în baza raportului de evaluare însuşit de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 495/2014. 
Conform contractului de închiriere nr. 1051/02.10.2014, durata acestuia este de 9 luni de la data încheierii procesului verbal 
de predare-primire, respectiv de 9 luni de la  data   09.02.2015. 
         Pentru înscrierea în ediţia de campionat 2015 – 2016, C.S. Universitatea Craiova era  obligată, conform 
Regulamentelor F.R.F., să prezinte contract care să acopere întregul an competiţional, mai exact contract valabil până la 
data de 30.06.2016. În atare situaţie în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, prin Hotărârea 
nr.220/25.06.2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.1051/2014, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, 
nr.35, până la data de 30.06.2016. 

Actul adiţional nr.1  la  contractul de închiriere nr. 1051/02.10.2014 înregistrat sub 
nr.76599/26.04.2016 s-a  încheiat  în baza HCLnr.220/2015 şi priveşte strict 
modificarea  duratei contractului , celelalte articole ale acestuia  rămânând neschimbate 
, ca urmare a aprobării  de către  acţionarului  majoritar -Agenţia  Naţională de 
Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în 
Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 22.04.2016. 
 Având în vedere faptul că obiectivul de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova  -Stadion de Fotbal”  nu se va 
finaliza  la  data de  30.06.2016, se impune ca până la construirea noului stadion la standarde internaţionale să fie asigurată 
o bază materială corespunzătoare cu condiţii optime de joc şi antrenament ale echipei de fotbal craiovean pentru tot anul 
competiţional care se încheie la 30.06.2017. 

În acest sens, intenţia de a prelungi cu încă un an contractul de închiriere nr.1051/10.2014 a fost respinsă de  
D.G.R.F.P.Craiova ca  acţionar  majoritar. 

Ulterior, prin adresa înregistrată sub nr.77173/27.04.2016  S.C. NICK S.P.R.L. ne comunică  că prin procesul verbal al 
Adunării Generale  a Creditorilor din data de 22.04.2016 s-a  hotărât încheierea unui nou contract de închiriere  pentru Baza 
Sportivă ,,Extensiv” începând cu 01.07.2016 la preţul de 2000euro/lună calculat în lei la cursul B.N.R.din data încheierii 
contractului de închiriere, dar nu mai puţin de 8800lei ,urmând ca restul clauzelor din actualul contract de închiriere  să fie 
preluate şi în  contractul actual. 
 Potrivit raportului  de evaluare însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova  prin Hotărârea nr.495/25.09.2014 preţul 
de pornire al închirierii Bazei Sportive ,,Extensiv”a fost stabilit la valoarea de 8800lei/lună f ără TVA. 
    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil,  potrivit Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.99/2014 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită ,către CNI SA a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire Complex 
Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal ” şi Hotărârea  Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.495/25.09.2014 şi  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 propunem spre aprobare  Consiliului  Local al Municipiului 
Craiova: 
 
1Închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr.cadastral 4926/1 şi 4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii 
Craiova,situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L.,prin lichidator 
judiciar S.C. NICK S.P.R.L. ,începând cu data  01.07.2016 până la  data de 01.07.2017.  
2.Preţul închirierii se stabileşte la valoarea de 2000 euro/lună calculat  la cursul B.N.R.din data încheierii contractului de 
închiriere, dar nu mai puţin de 8.800lei /lună (fărăTVA) în conformitate cu Hotărârea  Consiliului  Local al Municipiului 
Craiova nr.495/25.09.2014. 
3.Împuternicirea  Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să semneze   contractul de închiriere  al  Bazei 
Sportive „Extensiv” . 



   

4. Pe aceeaşi dată prevăzută la punctul 1 din prezentul raport îşi incetează efectele H.C.L. nr. 442/2014 privind închirierea 
Bazei Sportive „Extensiv” şi contractul de închiriere nr. 1051/02.10.2014.  
 
 
  
 
 
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 Vizat de legalitate, 
            Cristian Ionuţ Gâlea                                                      Cons.jur. Isabela Cruceru 

                                                                                                            
 
 
 
 
 

                                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                                    
                                                                        Cons.Silvia Nănău    
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