
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                            PROIECT 

              
      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, având 
ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 

Romanescu, nr.35 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 

29.06.2017; 
         Având în vedere raportul nr.83718/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, având 
ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.35;  
          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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, 
având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, până la data de 01.07.2018. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2016. 

  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 PPREST INSOLV IPURL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
        PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

             VICEPRIMAR,    Ovidiu MISCHIANU 
                     Adrian COSMAN 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr .83718/20.06. 2017 

 
                                                                                                                    SE APROBĂ,              
                                                                                                                                    
               Pt.   PRIMAR 
                                    Viceprimar 
                ADRIAN COSMAN 
                                                               
 
 

      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 însusit de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 495/2014. 
     Conform contractului de inchiriere nr. 1051/02.10.2014, durata acestuia a fost  de 9 luni de la data incheierii  
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 inchiriere, 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 iar pe cale de consecinţă a fost încheiat actul adiţional nr.1 la contractul de 
inchiriere nr. 1051/02.10.2014  act inregistrat sub nr.76599/26.04.2016.  
       Avand în vedere faptul că obiectivul de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova -Stadion de  Fotbal” nu 
s-a finalizat la data de 30.06.2016, se impunea 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 încheia la 30.06.2017. In acest sens, prin Hotărârea 

nr.175/28.04.2016 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat încheierea unui nou contract de 

închiriere pentru Baza Sportivă ,,Extensiv” începand cu 01.07.2016 până la data de 01.07.2017 la preţul de 

2000 euro/lună calculat în lei la cursul B.N.R. din data încheierii contractului de inchiriere, dar nu mai puţin 

de 8800 lei /lună fără TVA. 
            Drept urmare între Municipiul Craiova reprezentat prin Primar şi S.C.Extensiv reprezentată  prin lichidator 
judiciar a fost încheiat contractul de închiriere nr.113887/01.07.2016  al cărui termen de valabilitate este până la  
data de 01.07.2017. Ca şi în anul anterior, pentru înscrierea în ediţia de campionat 2016 – 2017, C.S. Universitatea 
Craiova este obligată, conform Regulamentelor F.R.F., să prezinte contract care să acopere întregul anul 
competiţional, mai exact contract valabil până la data de 30.06.2018. Întrucât la această dată  lucrarile la stadionul  
Ion Oblemenco din Craiova sunt în faza finală, competiţiile de fotbal ale echipei ale echipei  C.S. Universitatea 
Craiova trebuie să se desfăşoare  până la finalizarea lucrărilor noului stadion  la Baza Sportivă „Extensiv” situată în 
municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 35. În raport de această situaţie se impune prelungirea duratei  
contractul de închiriere nr.113887/01.07.2016 până la data de 01.07.2018 cu menţinerea celorlalte  clauzele  
contractuale. În perioada de valabilitate astfel definită, odată cu darea în folosinţă a   stadionului Ion Oblemenco , 
contractul de închiriere  poate înceta prin acordul ambelor părţi consemnat în scris, prin act adiţional. În sensul 
propuneii anexăm şi adresa înregistrată  la Primăria Municipiului Craiova la nr.82346/19.06.2017, de către 
PPREST INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei EXTENSIV COM SRL referitoare la 
solicitarea privind comunicarea  intenţiei de prelungire a contractul de închiriere.                                       
 
 
              Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil, potrivit Hotărarii  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2014 referitoare la transmiterea in folosinţă gratuită , Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/25.09.2014  şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.175/28.04.2016 ,   în 



temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, art.45 alin.1, art.61 alin.2 si art.115, alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
    1. Prelungirea duratei contractului  de închiriere nr. 113887/01.07.2016 având ca obiect   Baza Sportivă 
“Extensiv”  situată în str. Nicolae Romanescu, nr.35,până la data de 01.07.2018. 
   2. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractual de  
închiriere prevăzut la punctul 1 din prezentul raport.  
     3.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.175/2016. 
 
 
 
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                              Vizat de legalitate,                                                                                         
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                 cons. jur. Isabela Cruceru 
                                      
   
 
 
 
                                                                               Întocmit,   
                                                                                                                                   Cons. Silvia Nănău 
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