
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

     

       HOTĂRÂREA NR.______ 
privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova şi Federaţia Română de 

Atletism, în vederea organizării Campionatului European de Atletism U20, din 
anul 2023 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.212111/2021, raportul nr.212112/2021 
al Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.212504/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
asocierii între Municipiul Craiova şi Federaţia Română de Atletism, în vederea 
organizării Campionatului European de Atletism U20, din anul 2023; 
          În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi Ordonanței de 
Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova şi Federaţia Română de Atletism, 
în vederea organizării Campionatului European de Atletism U20, din anul 2023, 
pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova. 

           Art.2.  Contractul de asociere va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova după obţinerea dreptului de a organiza această competiţie,  din partea 
Asociaţiei Europene de Atletism. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Federaţia Română de 
Atletism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
  
 

                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                     PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 212111/24.11.2021 

 
REFERAT  

 
de aprobare a asocierii între Municipiul Craiova și Federația Română de 
Atletism în vederea organizării pe Stadionul de Atletism a Campionatului 

European de atletism U20 din  anul 2023 
 

 

 Finalizat în 2020, Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din 
România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de 
fotbal „Ion Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv 
competiții internaționale.  
 Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din România omologată la 
categoria II de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism). 

Stadionul include instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o 
suprafață totală de peste 54 mii mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al 
nocturnei este unul de ultimă generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei 
competiţii televizate. Stadionul este prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru 
antrenament și concurs, iar clădirea principală, compartimentată în patru corpuri, are 
dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, necesare desfăşurării competiţiilor 

omologate internaţional.  
 Având în vedere că Stadionul de atletism din Craiova răspunde tuturor 
cerințelor și regulilor de organizare și desfășurare a competițiilor internaționale de 
atletism, Federația Română de Atletism, prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 212184/24.11.2021, transmite Municipiului Craiova 
propunerea de susținere a organizarii Campionatelor Europene de Atletism U20 din 
2023. 

Federația Română de Atletism (FRA) este o structură sportivă de interes 
național, persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ. FRA este singura autoritate a 
atletismului, recunoscută de organisme internaționale – IAAF și AEA și autoritate, 
conform legii, să organizeze activitatea atletică din România. Conform Statutului, 
Federația Română de Atletism se constituie din asocierea cluburilor sportive cu secții 

de atletism și asociațiilor județene de atletism.  
Având în vedere, pe de o parte, importanța evenimentelor propuse de Federația  

Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a introduce 
Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive  
internaționale, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 7, lit. e) și f), alin. 9, lit. a 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 

14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, cu 
prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, privind asociațiile, fundațiile și  



 
 

federațiile, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

Local Municipal Craiova, din luna noiembrie 2021, a proiectului de hotărâre privind 
asocierea între Municipiul Craiova și Federația Română de Atletism în vederea 
organizării pe Stadionul de Atletism din Craiova a Campionatului European de 
Atletism U20 din  anul 2023. 
 

 
 

Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data: 24.11.2021 
Semnătura: ______________ 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 212112/ 24.11.2021               
                                                                              

RAPORT 
Privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova și Federația Română de 

Atletism în vederea organizării pe Stadionul de Atletism a Campionatului 
European de atletism U20 din  anul 2023 

 
 Finalizat în 2020, Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din 
România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de 
fotbal „Ion Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv 

competiții internaționale.  
 Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din România omologată la 
categoria II de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism). 
Stadionul include instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o 
suprafață totală de peste 54 mii mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al 
nocturnei este unul de ultimă generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei 

competiţii televizate. Stadionul este prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru 
antrenament și concurs, iar clădirea principală, compartimentată în patru corpuri, are 
dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, necesare desfăşurării competiţiilor 
omologate internaţional.  
 Având în vedere că Stadionul de atletism din Craiova răspunde tuturor 
cerințelor și regulilor de organizare și desfășurare a competițiilor internaționale de 
atletism, Federația Română de Atletism, prin adresa înregistrată la Primăria 

Municipiului Craiova cu nr. 212184/24.11.2021, transmite Municipiului Craiova 
propunerea de susținere a organizarii Campionatelor Europene de Atletism U20 din 
2023. 

Federația Română de Atletism (FRA) este o structură sportivă de interes 
național, persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ. FRA este singura autoritate a 

atletismului, recunoscută de organisme internaționale – IAAF și AEA și autoritate, 
conform legii, să organizeze activitatea atletică din România. Conform Statutului, 
Federația Română de Atletism se constituie din asocierea cluburilor sportive cu secții 
de atletism și asociațiilor județene de atletism.  

Având în vedere, pe de o parte, importanța evenimentelor propuse de Federația 
Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a introduce 
Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive 

internaționale, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 7, lit. e) și f), alin. 9, lit. a 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, 
alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, cu 
prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, privind asociațiile, fundațiile și 
federațiile, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

 



 

1. Asocierea Municipiului Craiova cu Federația Română de Atletism în vederea 

organizării Campionatului European de Atletism U20 din  anul 2023 pe Stadionul de 
Atletism din municipiul Craiova; 
2. Contractul de asociere dintre Municipiul Craiova și Federația Română de Atletism 
va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal după obținerea dreptului de a 
organiza această competiție din partea Asociației Europene de Atletism. 
 

 
               

Şef Serviciu, 
Marina Andronache  

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 24.11.2021 
Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector Minică Piperescu  

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 24.11.2021 
Semnătura: 

 
            

 
 

Control Financiar-Preventiv,  
Simona Crenguța RUGEANU 
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