
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                       PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., în 

domeniul public al municipiului Craiova şi administarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala 

Polivalentă cu 4000 de locuri” 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.11.2012; 

Având în vedere raportul nr.147385/2012 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri” ;   

În conformitate cu prevederile art.3 Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, modificată şi completată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.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 preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala 
Polivalentă cu 4000 de locuri, cu valoarea de inventar de 79.167.752 lei”.  

Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol, 
încheiat între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municpiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Compania Naţională de Investiţii S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT, A CONTRACTELOR ŞI AUTORIZĂRILOR 
Nr. 147385/06.11.2012 

  SE APROBĂ,                                                                               
                   PRIMAR   
                                      Lia-Olguţa Vasilescu 
 

    

 

                                                       RAPORT 

Prin H.G.  nr. 1017/2004 s-a aprobat transmiterea fără plată a obiectivului de  
investiţii „Refacere şi modernizare  SALA POLIVALENTĂ cu 4000 de   locuri Craiova” 
şi a terenului aferent la valoarea înregistrată în evidenţa contabilă, din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Direcţia  pentru sport a 
judeţului Dolj în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiul Craiova, judeţul Dolj. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 76/26.02.2004 s-a 
aprobat trecerea obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare  SALA 
POLIVALENTĂ cu 4000 de   locuri, cu valoarea de inventar de 9503186,04 lei” situat în 
Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr. 32, din proprietatea statului şi administrarea  
Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dolj, 
în proprietatea publică a Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

În baza Protocolului încheiat la data 17.07.2004 între Agenţia Naţională pentru 
Sport şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, reprezentat prin primarul Municipiului 
Craiova, s-a procedat la predarea – preluarea obiectivului de investiţii „Refacere şi 
modernizare  SALA POLIVALENTĂ cu 4000 de   locuri” şi a terenului aferent. 

Prin H.C.L. nr. 41/29.07.2004 s-a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I. S.A.”, a terenului liber de orice sarcini, în 
suprafaţă de 31976,23 mp, situat în Craiova,  B-dul Ştirbei Vodă, nr. 32, pentru 
continuarea obiectivului „Refacere şi modernizare  SALA POLIVALENTĂ cu 4000 de   
locuri”. 

Predarea - primirea amplasamentului în suprafaţă de 31976,23 mp, identificat 
potrivit Cărţii Funciare nr. 36238, s-a efectuat în baza Protocolului nr. 70854/23.08.2004 
încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de predător şi 
Compania Naţională de Investiţii S.A. în calitate de primitor. 

 La finalizarea lucrărilor Compania Naţională de Investiţii S.A. a solicitat prin 
adresa nr. 7842/30.10.2012,  desemnarea a două persoane, în calitate de membrii, care să 
facă parte din comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 



 

„Refacere şi modernizare  SALA POLIVALENTĂ cu 4000 de   locuri – structură 
preluată, B-dul Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, Primarul Municipiului 
Craiova a desemnat prin Dispoziţia nr. 2032/2012, reprezentanţii autorităţii locale în 
comisia de recepţie.. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 
213/1998 privind privind bunurile proprietate publică,  art. 36 alin 2 lit. c şi art. 122 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

• Preluarea de la Compania Naţională de Investiţii S.A.  în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, a 
obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare  SALA POLIVALENTĂ cu 
4000 de   locuri, cu valoarea de inventar de 79167752 lei”; 

• Predarea-primirea se va face pe bază de protocol incheiat între Compania 
Naţională de Investiţii S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Craiova;  

• Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 147/1999, 173/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum 
şi finalizarea procedurilor de modificare a H.G. nr. 141/2008 prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj.  

 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU, 

             Adriana Cîmpeanu                                                         Gabriel Smaranda 
 

                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                  Cons. jur.  Ionuţ Gâlea 
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