
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 PROIECT 

                                                                             
                                                 HOTĂRÂREA NR._____ 

privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în 

domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în 

municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122 
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de  04.07.2013; 

      Având în vedere raportul nr.99026/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, 
Bd. Ştirbei Vodă, nr.122;   

      În conformitate cu prevederile art.9 alin.1, art.12, alin.1 şi 2 din Legea 
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată şi art.868 din 
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, 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 domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în 
municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122, cu număr de inventar MF 101655, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de proces – verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii 
de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 



  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul 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 şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 



PRIMĂRIA CRAIOVA                                                                              DIRECŢIAPATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU                                
Nr. 99026 / 01. 07.2013                   
                 Se aprobă, 
                                                                                                       Primar, 
                                                                                   LIA OLGUŢA VASILESCU 
                                               
 
                                                               RAPORT,                  
 

 
 În prezent,Primăria Municipiului Craiova intenţionează modernizarea obiectivului 

„Stadionul Ion Oblemenco”, situat in bd. Ştirbei Vodă nr.22, actual Bulevardul Ştirbei 
Vodă nr.34,în acest sens fiind soluţionată problema finanţării acestor lucrări de investiţii 
prin accesarea de fonduri europene. 

 Având în vedere că la preluarea în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a obiectivului menţionat mai 
sus, parte din acesta , a fost păstrată în domeniul public al statului şi administrarea M.T.S 
,  prin  Hotărârea  nr. 196/25.04.2013 Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
aprobat preluarea din domeniul public al statului şi administrarea  Ministerului 
Tineretului şi Sportului  -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  al Municipiului 
Craiova ,a bunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco situat în Craiova , 
Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34. Ulterior adoptării hotărârii, s-a constatat că pentru 
realizarea proiectului de modernizare a Stadionul Ion Oblemenco este necesar a fi 
preluat şi Centrul de recuperare ,,Luncă”, idee susţinută de Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj care administrează  acest bun.Bunul ce  aparţine domeniului public 
al statului  denumit  Centrul de recuperare "Lunca" cu Nr de inventar MF 101655 se 
prezintă astfel :  

Cod de clasificare 8.26.02 
Descriere tehnică (pe scurt) :Clădire P+1, 36 de locuri de cazare, cantină sportivi, 

bucătărie, saună, băi masaj, duşuri subacvatice, săli gimnastică medicală şi psihoterapie 
şi anexe. Teren de fotbal 7550 mp, parc cu pădure 25000mp, Steren=12000mp, 
Sc=949mp, Clădirea intabulată 

Vecinătăţi :  Cimitir evreiesc 
Adresa:  Judet Dolj, MRJ Craiova, Bld Ştirbei Vodă nr .122 
Anul dobândirii/dării în folosinţă : 1982 
Valoarea de inventar (în lei ) 14,654,836 
Drept urmare,la cererea Consiliului Local se poate face trecerea acestui bun ,din 

domeniul public al statului şi administrarea M.T.S -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local Craiova . 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin.1,art.12,alin.1 şi 2 
din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 



completările ulterioare şi art.868 din Legea nr.287/2009,republicată, privind Codul 
Civil,modificată şi completată, în temeiul  art. 36 alin 2 lit. c, coroborat cu alin 5 lit. 
A,art.45 alin3, art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 

 1.Preluarea din domeniul public al statului şi administrarea  Ministerului 
Tineretului şi Sportului  -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  al 
municipiului Craiova ,a bunului  denumit  Centrul de recuperare "Lunca" cu Nr de 
inventar MF 101655 situat în Craiova , Bulevardul Ştirbei Vodă nr.122 şi 
identificat in Anexa  la prezentul raport . 

  2.Predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1 se face pe bază de 
proces-verbal încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial 
Partea I a Hotărârii de Guvern.   

 3.Modificarea,în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
               Director Executiv,                                                              
                                              

            IONUŢ GÂLEA                                                               Întocmit,   
                                                            Cons. Silvia Nănău 
 

                               
                                                           Avizat de legalitate, 

        Cons. jur. Ionuţ Gâlea 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Anexa  
 
 
                                         Datele de identificare 
                              a bunului imobil denumit  Centrul de recuperare "Lunca"  situat în 

Craiova ,Bulevardul Ştirbei Vodă nr.122 ce trece din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  
al Municipiului Craiova  

 
  

 Nr de inventar  :MF 101655 

Cod de clasificare : 8.26.02 

Descriere tehnică (pe scurt) :Clădire P+1, 36 de locuri de cazare, cantină sportivi, 

bucătărie, saună, băi masaj, duşuri subacvatice, săli gimnastică medicală şi psihoterapie 

şi anexe. Teren de fotbal 7550mp, parc cu pădure 25000mp, Steren=12000mp, 

Sc=949mp, Clădirea intabulată 

Vecinătăţi :  Cimitir evreiesc 
Adresa:  Judet Dolj, MRJ Craiova, Bld Ştirbei Vodă nr .122 
Anul dobândirii/dării în folosinţă : 1982 
Valoarea de inventar (în lei ) 14,654,836 
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