
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilelor Clădire C1 –săli sport şi C2-

centrală termică, situate în b-dul Ştirbei Vodă, nr.34A 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

26.09.2013; 
      Având în vedere raportul nr.139049/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune achiziţionarea (cumpărarea) imobilelor Clădire C1 –săli sport şi C2-
centrală termică, situate în b-dul Ştirbei Vodă, nr.34A; 

      În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată şi Titlul VI Proprietatea Publică, Capitolul I, art.863-865 din 
Codul Civil; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.123, 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 achiziţionarea (cumpărarea) imobilelor Clădire C1-săli sport, în 

suprafaţă construită de 640 mp., înscris cu nr.cadastral 17095 în cartea funciară 
nr.12632 UAT Craiova şi Clădire C2-centrală termică, în suprafaţă construită de 
165 mp., înscris cu nr. cadastral 17096 în cartea funciară nr.12632 UAT, 
proprietatea privată a Universităţii din Craiova, situate în municipiul Craiova, 
B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A, identificate conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea modernizării complexului sportiv 
„Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei imobilelor, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al imobilelor, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de 
Universitatea din Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a imobilelor şi să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Universitatea din Craiova vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
   INIŢIATOR, AVIZAT, 
     PRIMAR,   SECRETAR, 

 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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                                                                                                    SE APROBĂ, 
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                            Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
 

RAPORT 
 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 138876/2013 
Universitatea din Craiova, prin Rectorat, aduce la cunoştinţa autorităţilor publice locale 
acordul Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova privind transmiterea 
dreptului de proprietate asupra bunurilor sale (săli de sport şi centrală termică), situate 
în  Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 34A, către Municipiul Craiova, acestea fiind 
necesare modernizării complexului sportiv Craiova „Ion Oblemenco”. 

Pentru modernizarea complexului sportiv Craiova „Ion Oblemenco” Primăria 
Municipiului Craiova a eliberat certificatul de urbanism nr. 167/08.02.2013. 

Pentru efectuarea lucrărilor de modernizare este necesară achiziţionarea acestor 
imobile (clădirea C1-săli sport în suprafaţă construită de 640mp şi clădirea C2-centrală 
termică în suprafaţă construită de 165mp) situate în Craiova, Bdul Ştirbei Vodă, nr. 
34A. 

Universitatea din Craiova este proprietara imobilelor situate în Craiova, Bdul 
Ştirbei Vodă, nr. 34A: 

- Clădire C1- săli sport în suprafaţă construită de 640mp, intabulată cu nr. 
cadastral 17095 în cartea funciară nr. 12632 UAT Craiova şi 

- Clădire  C2-centrală termică în suprafaţă construită de 165mp, intabulată cu 
nr. cadastral 17096 în cartea funciară nr. 12632 UAT Craiova, în baza: 

o Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4315/02.07.2004 
privind intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor –
construcţii – care fac parte din baza materială a Universităţii din 
Craiova; 

o Încheierii nr. 12632/06.09.2004 a Biroului de carte funciară – 
Judecătoria Craiova în dosarul nr. 12632/2004. 

Imobilele ( clădire C1 – săli de sport şi C2 – centrală termică) situate în  Craiova, 
Bdul Ştirbei Vodă, nr. 34A, sunt identificate conform planului de amplasament şi 
delimitare din lucrarea avizată cu nr. 13509/31.05.2004 de Oficiul Judeţean de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie Dolj. 

Finanţarea lucrărilor de modernizare a complexului sportiv Craiova „Ion 
Oblemenco” este aprobată cu începere din anul 2014, iar aceste lucrări se vor derula 
prin Conpania Naţională de Investiţii. 



Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Consiliile locale 
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri, în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile Codului Civil coroborate cu art. 36 alin(2) lit. b), 
art.61 alin.(2) şi art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului 
Local: 

- aprobarea achiziţionării (cumpărării) imobilelor Clădire C1- săli sport în 
suprafaţă construită de 640mp, intabulată cu nr. cadastral 17095 în 
cartea funciară nr. 12632 UAT Craiova şi Clădire  C2-centrală termică în 
suprafaţă construită de 165mp, intabulată cu nr. cadastral 17096 în 
cartea funciară nr. 12632 UAT, situate în B-dul. Ştirbei Vodă, nr. 34A, în 
vederea modernizării complexului sportiv Craiova „Ion Oblemenco”, 
identificate conform Anexei la prezentul raport; 

- Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova; 

- Vânzătorul Universitatea din Craiova va achita toate cheltuielile 
ocazionate de transferul de proprietate al celor două imobile-construcţii, 
prin act autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate 
imobiliară la O.C.P.I. Dolj; 

- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia 
de negociere a preţului de achiziţie a celor două imobile-construcţii şi să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

 
 

Director Executiv, 
Ionuţ Gâlea 

            Şef Serviciu,             
                               Daniela Radu 
 
 
 

            Întocmit, 
             cons. Stelian Marta 

 
 

 
Avizat pentru legalitate 
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