
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
            PROIECT

                                                    
                                                                                   

 
 

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

nr.60/2016 referitoare la închirierea terenului artificial de fotbal din incinta 
Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în 

administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
29.09.2016; 
         Având în vedere raportul nr.152281/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.60/2016 referitoare la închirierea terenului artificial de fotbal din incinta Centrului 
Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea 
Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova;  
          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 art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.60/2016, care va avea următorul conţinut: 

               “Art.1. (1) Se aprobă închirierea terenului artificial de fotbal din incinta 
Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în 
administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, până la data de 
31.12.2016. 

              (2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere a bunurilor identificate la alin.1.” 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Clubul Sportiv Judeţean 
Ştiinţa „U” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
               INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.152281/   .09.2016  
                                                                                                              SE APROBĂ, 
                                                                                                                 PRIMAR 
                                                                                                  LIA OLGUŢA VASILESCU 

  

 

 

 

 

                                                       RAPORT, 
 
 
 
 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”,drept pentru care  imobilul menţionat mai sus nu mai poate fi folosit conform destinaţiei 
iniţiale.  
Autoritatea  administraţiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregatirea  
sportivilor de performanţă, acordarea sprijinului stiinţific şi medical necesar, precum şi pentru 
încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplină integrare socială şi profesională şi în acest spirit, 
prin Hotărârea nr.397/2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat asocierea 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA cu 
CLUBUL SPORTIV„UNIVERSITATEA”DIN CRAIOVA şi S.C. BLUE LIONS CAPITALS 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 pe cale de 
consecinţă a fost încheiat  Contractului de asociere nr.41/08.07.2013. Ulterior, prin Hotărârea 
nr.458/06.08.2013 a  Consiliului Local al Municipiului Craiova 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 nr.41/08.07.2013. 
 Ţinând cont de faptul că aceasta asocierea are ca obiect finantarea si realizarea in comun, 
de către părţile contractante, a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de 
performanta, constând în dezvoltarea şi promovarea practicării sportului sub toate formele sale 
organizarea şi sprijinirea activităţilor sportive şi în principal, promovarea fotbalului în 
competiţiile naţionale şi, după caz, internaţionale, dezvoltarea bazei materiale de interes local 
destinată sportului de performanţă, asigurarea unei reprezentări marcante a fotbalului în 
competiţii sportive precum si promovarea imaginii municipiului Craiova, în plan national şi 
international precum şi de faptul că pentru realizarea proiectului contribuţia părţilor constă şi în 
punerea la dispoziţia asocierii a bazei sportive, 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.  
 În acest sens, prin H.C.L. nr. 442/2014 şi H.C.L. nr.175/2016  s-a aprobat  inchirierea 
Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 35 iar prin 
HCL nr.261/2015 cu modificarile ulterioare, a fost aprobată închirierea de la comuna Cârcea a 
Bazei Sportive, situată în comuna Cârcea, str. Aeroportului, nr. 23 şi 25, judeţul Dolj. 
 De asemenea prin H.C.L.nr.60/2016  Consiliului Local al Municipiului Craiova a  aprobat 

închirierea terenului artificial de fotbal din incinta  Centrului Turistic de  Agrement şi 

Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea Clubului Sportiv Judeţean 
Ştiinţa "U" Craiova,  până la data de 31.12.2016. 
    Centru Turistic pentru Agrement şi Sport este o structură de agrement turistic în  vecinătatea 
municipiului Craiova - zona Aeroport Craiova, pe un teren situat în comuna Cârcea, la graniţa 
administrativă cu municipiul Craiova şi aflat în proprietatea judeţului Dolj . 



    Centrul Turistic pentru Agrement şi Sport cuprinde, printre facilităţile de  agrement,  

un teren de fotbal cu gazon natural, un teren multifuncţional fotbal/handbal/volei, 2 

terenuri de baschet/tenis, o pistă de alergat cu groapă de nisip, 2 piste de bowling, un zid 
pentru alpinism, biliard, tenis de masă, sală finess, sală de forţă, saună, vestiare, oferind, 
astfel, multiple facilităţi de petrecere a timpului liber, prin intermediul diverselor servicii de 
agrement pe care le pune la dispoziţie atât turiştilor, cât şi publicului larg.  
      Prin adresa înregistrată la nr. 148398/09.09.2016, Clubul Sportiv U Craiova SA solicită 
aprobarea ca echipa de seniori aparţinând clubului să-si desfăşoare activitatea şi pe terenul de 
iarbă din  incinta bazei sportive a Centrului Turistic de Agrement şi Sport întrucât numai această 
bază dispune de o astfel de facilitate.În atare situaţie şi în raport de solicitare este necesară  
aprobarea închirierii terenului de fotbal  natural  şi pe cale de consecinţă modificarea prin 
completarea art.1 din H.C.L. nr.60/2016 cu sintagma ,, terenului natural de fotbal” precum şi cu 
un alineat privind  împuternicirea  Primarul Municipiului Craiova  să semneze contractul de 
închiriere 
   Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile  art.1777 – 1781 din Codul Civil 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 
alin1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,  propunem 
spre aprobare Consiliului Local al  Municipiului Craiova: 
 
    1. Modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al  Municipiului Craiova nr.60/2016 care 
va avea următorul conţinut: 
,,Art.1 . (1)Se aprobă închirierea terenului artificial de fotbal şi a terenului natural de fotbal  din 
incinta Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în 
administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa "U" Craiova,  până la data de 31.12.2016". 
               (2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să semneze contractul de  
închiriere a bunului identificat la alin.1 din prezentul raport. 
 
 
 
 
 
 
 
          Director Executiv,                                                                                Intocmit,                                             
   Cons.jur.   Cristian Ionuţ Gâlea                                                               Cons. Silvia Nănău                                                              
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