
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT  

 
          HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal 

Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 

    Având în vedere raportul nr.113974/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi art.867 din 
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu art.5 lit.a, art.45 alin.3, 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 transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, având datele de identificare cuprinse în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1)  Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală 
a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice  Ministerului 
Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţiilor/instituţilor din subordinea sau 
coordonarea acestuia. 
 (2) Scopul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre este accesarea de fonduri 
europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom”, în vederea aducerii 
acesteia la standardele necesare organizării de competiţii sportive. 
(3) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin  Clubul 
Sportiv Municipal Craiova, modul de folosire  a imobilului transmis Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia acestuia. 
(4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul  transmis potrivit 
art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia, imobilul respectiv revine de drept 
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si 
Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova. 



 

Art.3. (1) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să 
modernizeze   imobilul transmis şi să îl menţină la standardele de calitate  privind 
desfăşurarea activităţilor specifice. 
 (2) Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data 
transmiterii,  în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de 
Guvern. 
 (3) La transmiterea imobilului  se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar 
din dotarea acestuia. 
 (4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data 
transmiterii dreptului de administrare. 
 (5) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se va  subroga în toate drepturile si 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat 
pentru transmitere. 
 (6) Odată cu predarea imobilului, se vor preda – prelua activul şi pasivul, conform 
situaţiei contabile şi juridice la momentul predării. 
 (7) Odată cu predarea imobilului, Consiliul Local al  Municipiului Craiova, va 
proceda, în condiţiile legii,  la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat. 
 (8) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda la înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Craiova şi 
a dreptului de administrare, în favoarea Consiliului Local al Municipiului  Craiova, 
în condiţiile legii. 

Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să facă toate demersurile necesare 
pentru punerea în executare a prezentei hotărâri. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.215/25.06.2015. 

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova şi Ministerul Tineretului si Sportului vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                   

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Patrimoniu                                          Se aproba,    
Nr .113974 / 21.08.2017                                                                           PRIMAR  
                                                                       
            MIHAIL GENOIU 
 
 
           
 
                                                                        RAPORT 

               Privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al  Statului şi din          
administrarea  Ministerului Tineretului şi Sportului- Clubul Sportiv Municipal Craiova în   
domeniul public al Municipiului Craiova şi în  administrarea Consiliului Local al municipiului 
Craiova     

     
 La nivelul autorităţii publice locale s-a dorit întocmirea unui  proiect în vederea accesării de 
fonduri europene pentru modernizarea Bazei Sportive “Hipodrom”, astfel încât să fie adusă la 
standardele necesare organizării de competiţii sportive . 
    Pentru realizarea investiţiei mai sus amintite, autoritatea locală a solicitat Ministerului 
Tineretului şi Sportului luarea  măsurilor legale privind promovarea unui proiect de Hotărâre de 
Guvern privind transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului- prin Clubul Sportiv Municipal Craiova , în domeniul public al 
municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a bunului cu 
denumirea “Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 39034 situat în Craiova, situat în Craiova, 
Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 1A. 
     Pentru a putea iniţia proiectul de hotărâre prin adresa nr. 6068/02.06.2015 înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 82357/04.06.2015 Ministerul Tineretului şi Sportului şi-a 
dat   acordul de principiu pentru transmiterea acestui imobil menţionând obligaţii referitoare la 
scopul acestei solicitări , asumarea obligaţiei întreţinerii , modernizării şi menţinerea acestui 
imobil la standarde de calitate privind desfăşurarea activităţiilor specifice , precum şi cu 
precizarea că dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia , în urma 
controlului efectuat de MTS , acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Totodată la adresa cu numărul de mai sus 
Ministerului Tineretului şi Sportului a înaintat  în anexă şi modelul de hotărâre de consiliu local 
agreat de ministerele avizatoare ale proiectului de hotărâre de Guvern . 
     Drept urmare, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea  nr.215/2015 prin 
care solicită transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea M.T.S.-Clubului 
Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a bunurilor ce compun imobilului Hipodrom  nr. MFP 
39034 dar şi preluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Hipodromului, 
personal prevăzut în Anexa nr.2 la H.C.L. nr.215/2015,iar prin referatul nr.6829/2015 Instituţia 
Prefectului -Judeţul Dolj a avizat de legalitate hotărârea la care facem referire. 
       Prin adresa nr .79966/14.06.2017  autoritatea locală a solicitat Ministerului Tineretului şi 
Sportului ca în cazul în care se impune modificarea sau completarea H.C. L nr.215/2015 să ni se 
comunice  acordul  pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea  promovării  proiectului 
de hotărâre de consiliul local agreat de ministerele avizatoare ale proiectului de hotărâre de 
Guvern privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului-  Clubul Sportiv Municipal Craiova , în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în  administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a bunului cu denumirea 
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“Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 39034 situat în Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 
1A.  

Ca răspuns , prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.98984/2017 
Ministerul Tineretului şi Sportului comunică acordul de principiu privind transferul imobilului cu 
denumirea “Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 39034  din administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului- prin Clubul Sportiv Municipal Craiova , către Consiliului Local al Municipiului 
Craiova . 

      În vederea iniţierii de către Ministerului Tineretului şi Sportului  a proiectului de 
hotărâre de Guvern prin aceeaşi adresă se mai precizează faptul că Hotărârea Consiliului 
Local de solicitare a imobilului respectiv trebuie să fie de dată recentă şi în conformitate cu 
modelul anexat . 
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr. 213/1998 
privind privind proprietatea   publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările 
ulterioare, al art.867 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, în temeiul art.45 alin (3), art. 91 
alin (1) lit. c şi ale art.115 alin(1) lit.c din   Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  
locală, republicată şi actualizată  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
   1.Transmiterea  unui imobil din domeniul public al statului si din  administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova si  în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova,având datele de 
identificare cuprinse   în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 
   2. (1) Consiliul Local al municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală a  
imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi 
Sportului , precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. 
        (2) Scopul prevederilor punctului 1 din prezentul raport este de  a accesa fonduri europene 
ăn vederea modernizarii bazei sportive „Hipodrom” pentru aducerea acesteia la standarde 
necesate organizării de competiţii sportive. 
        (3) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin Clubul Sportiv  
Municipal Craiova modul de folosire al imobilului transmis Consiliului Local al municipiului 
Craiova în conformitate cu destinaţia acestuia. 
        (4) În situaţia în care , în urma controlului , se constată că imobilul transmis potrivit 
punctului 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia , imobilul respectiv revine de drept în 
domeniul public al  statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul 
Sportiv Municipal Craiova. 
3. (1) Consiliul Local al municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul 
transmis şi să menţină imobilul la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor  
specifice. 
    (2) Predarea-primirea imobilului prevăzut în Anexă  se face pe bază de protocol încheiat între  
părţile interesate , la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern. 
    (3) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare. 
   (4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice , existente la data transmiterii  
dreptului de administrare; 
   (5) Consiliul Local al municipiului Craiova se va subroga în toate drepturile si obligaţiile ce  
decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat pentru transmitere. 
   (6) Odată cu predarea imobilului se vor preda – prelua activul şi pasivul conform situaţiei   
contabile şi juridice la momentul predării. 
   (7) Odată cu predarea imobilului, Consiliul Local al municipiului Craiova va proceda, în 
condiâiile legii, la  actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat. 
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    (8)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea  
funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Craiova şi a dreptului de 
administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului  Craiova, în condiţiile legii. 
4.  Împuternicirea   Primarului Municipiului Craiova să facă toate demersurile necesare  pentru 
punerea în executare a prezentelor prevederi. 
5.  Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215/25.06.2015. 
 
 

 
 
 
 
 

             Director executiv,                         Şef Serviciu, 
                   Cristian Ionuţ Gâlea                 Madlen Anca Voicinovschi  

  
 
 
                                                          

                                                                                                               
             
 

Avizat pentru legalitate,                                                                    Întocmit, 

     cons. jur. Alexandra Bianca Beldea                                       Cons. Silvia Nănău                                  
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