
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova” 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

Având în vedere raportul nr.175698/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi art.858-875 din Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.339/2013, care va avea următorul conţinut: 

            “Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a terenului liber de orice sarcini, situat în municipiul 
Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, pentru executarea obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în suprafaţă de 79.327 mp., după cum 
urmează: 
a) suprafaţa de 62.987 mp. aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.147/2008 privind atestarea 
domeniului public al municipiului Craiova; 
b) suprafaţa de 16.340 mp. aparţinând doemiului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.489/2013 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor 
imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, urmând a fi finalizată procedura 
de preluare prin adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens.” 



Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Economico – Financiară şi Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

                    INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
PRIMĂRIA CRAIOVA                     
SERVICIULPATRIMONIU                                                                                                                                                                                    
Nr. 175698 /25.11.2013            
                     SEAPROBĂ,                                                                                                                                                                                                                                            
           PRIMAR, 
                                                                                            LIA OLGUŢA VASILESCU  
                                               
 
 

                                                               RAPORT,                  
 

 
         În prezent, Primăria Municipiului Craiova intenţionează modernizarea 
obiectivului „ Complex Sportiv Craiova”, situat in bld. Ştirbei Vodă nr.22, actual 
Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34. 
     Prin Hotărârea nr.305/19.04.2000 Guvernul României a aprobat trecerea cu titlu 
gratuit a unei părţi din Stadionul „Ion Oblemenco” situat în bd. Ştirbei Vodă nr.22,( 
actualmente nr. 34), din proprietatea publică a statului şi din administrarea M.T.S. în 
proprietatea publică a municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Craiova. 
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 MinisteruluiTineretului şi 
Sportului – D.J.S.T. Dolj. 
Prin H.C.L. nr. 196/2013, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat preluarea 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – 
D.J.S.T. 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, documentaţia fiind 
înaintată Guvernului României în vederea emiterii hotărârii în acest sens. 
Executarea obiectivului de investiţii Modernizare Complex Sportiv Craiova se va 
realiza prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii -C.N.I. S.A., ceea ce a 
necesitat adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a Hotărârii 
nr.339/30.05.2013 privind transmiterea , în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă 
de 127015mp  după cum urmează: 
a)Suprafaţa de 80.135,11 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova 
conform H.G. 141/2008 privind atestarea domeniului public al Municipiului Craiova 
b)Suprafaţa 46.879,89 mp aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 
conform H.C.L. 196/2013 privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a unor 
bunuri imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, urmând a fi finalizată procedura 
de preluare prin adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens. 
 
Urmare discuţiilor purtate cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii -C.N.I. 
S.A.s-a convenit ca terenul de antrenament şi de atletism să fie construite de Municipiul 



Craiova ,astfel că nu se mai impune transmiterea în folosinţă gratuită a întregii 
suprafeţe de teren ,ci doar suprafaţa de teren pe care va fi construit noul   Stadion Ion 
Oblemenco drept pentru care trebuie să fie modificată  Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.339/2013. 
 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia ,  modificată  şi completată,  art.858-
art.875 din Codul Civil, şi cu  art. 36 alin 2 lit. c, coroborat cu alin 5 lit.b, art.45 alin3, 
art. 124 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. Modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.339/2013,care va avea următorul conţinut: 

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către  Compania Naţională de 
Investiţii „C.N.I.” S.A. a terenului liber de orice sarcini,situat în municipiul Craiova,bd.  
Ştirbei Vodă nr.34,pentru executarea obiectivului de investiţii „Modernizare Complex 
Sportiv Craiova „ în suprafaţă de 79.327mp, după cum urmează: 

 a) suprafaţa de 62.987 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova  
conform H.G. 141/2008 privind atestarea domeniului public al Municipiului Craiova 

b)Suprafaţa 16.340 mp aparţinând domeniului public al municipiului Craiova  
conform H.C.L. 489/2013 privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a unor 
bunuri imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, urmând a fi finalizată procedura 
de preluare prin adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens. 

 
 
 
 
 
 
               Director Executiv,                                                                            Şef Serviciu,     
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                                     Cristina Daniela Radu                                                                        
                                              
                                               
                                                                                                       
                                                           
 

                               
Avizat de legalitate,                                                                                Întocmit,  
 IsabelaCruceru                                                                                Cons. Silvia Nănău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                  

 
 

 



      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
HOTĂRÂREA NR. 339 

privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova” 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 

  Având în vedere raportul nr.79036/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 şi 135/2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii nr.287/2009, republicată,  
privind Codul Civil;   
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, 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 în folosinţă gratuită către Compania Naţională de  

Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului liber de orice sarcini, situat în municipiul 
Craiova, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, pentru executarea obiectivului de investiţii 
«Modernizare Complex Sportiv Craiova », în suprafaţă de 127.015 mp, după 
cum urmează : 
a) suprafaţa de 80.135,11 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 privind atestarea 
domeniului public al Municipiului Craiova ; 

 b) suprafaţa de 46.879,89 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Craiova nr. 
196/2013 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 unor bunuri imobile din cadrul 
Stadionului “Ion Oblemenco“, urmând a fi finalizată procedura de preluare prin 
adoptarea Hotărârii de Guvern în acest sens. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 

                 Vergil TOADER         Nicoleta MIULESCU 
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