
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
 PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Convenţia de cofinanţare 

încheiată între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi unitatea 
administrativ-teritorială - Municipiul Craiova, pentru obiectivul de investiţii 

„Complex Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, 
municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.167/2015 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
28.09.2017; 
         Având în vedere raportul nr.133349/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea actului aditional nr.2 la Convenţia de 
cofinanţare încheiată între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi unitatea 
administrativ-teritorială-Municipiul Craiova, pentru obiectivul de investiţii „Complex 
Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, municipiul Craiova, judeţul 
Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.7 din Ordonanţa Guvernului 
nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea C.N.I S.A; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, 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 actul aditional nr.2 la Convenţia de cofinanţare încheiată între 
Compania Naţională de Investiţii S.A. şi unitatea administrativ-teritorială-
Municipiul Craiova, pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova-
Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional nr.2, 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Direcţia 
Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  INIŢIATOR, AVIZAT, 
                    PRIMAR,     PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU     Ovidiu MISCHIANU 
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