
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 unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion 

Oblemenco” 
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
25.04.2013; 

      Având în vedere raportul nr.63023/2013 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 unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”;   

      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 bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, identificate  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2. Consiliul Local al Muncipiului Craiova va pune la dispoziţia Direcţiei Judeţeane 
pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubului Sportiv Municipal Craiova, cu titlu gratuit, 
terenurile de tenis amplasate în „Parcul Tineretului”, în vederea desfăşurării 
activităţilor specifice, iar în cadrul proiectului privind Complexul Sportiv „Ion 
Oblemenco” vor fi prevăzute spaţii de cazare. 



    Art.3.  (1)  Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de proces – verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

               (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestora. 

               (3) După preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Craiova va 
proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. 

  Art.4.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 şi se revocă 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2013.  

  Art.5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                 Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară 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 MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 63023/17.04.2013 
           Se aprobă, 
              Primar, 
            Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT, 
 
 
 
 
 În prezent, Primăria Municipiului Craiova intenţionează modernizarea 

obiectivului „Stadionul Ion Oblemenco”, situat in bld. 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 
A.N.S.T., prin adresa nr.9956 /22.01.2013 Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj comunică faptul că susţin ideea autorităţii 
publice locale de realizare a proiectului de modernizare la Stadionul Ion Oblemenco şi 
implicit a modernizării bunurilor deţinute (piste de atletism, ş.a) Drept urmare ,la cererea 
Consiliului Local se poate face trecerea acestor bunuri, din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local Craiova în care sens facem următoarele precizări: 

 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,identificată potrivit anexei nr.1,din proprietatea publică a statului şi din 
administrarea MTS în proprietatea publică a municipiului Craiova şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova.Pentru identificare a fost întocmit de către SC 
Proiect Craiova Planul Parcelar scara 1:1000.Conform art.2 la hotărârea de mai sus 
,bunurile imobile ,proprietate publică a statului,aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului care vor fi folosite în comun de acesta şi de Consiliului Local al 
municipiului Craiova sunt : 

 -Clădire pavilion central în suprafaţă de 1oo2,68 mp,identificat ca parcela nr.14 
 -Tunel de acces la stadion în suprafaţă de 295,71 mp,identificat ca parcela nr.24 
 -Curte interioară în suprafaţă de 186.53 mp,identificat ca parcela nr.70. 



 De asemenea ,în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului şi in 
administrarea Direcţiei Judeţeane pentru Sport şi Tineret Dolj au rămas şi următoarele 
bunuri mobile : 

 -săli de sport+teren în suprafaţă de 13099,75 mp,identificate ca parcelele nr.1,71. 
 -teren pentru aruncări în suprafaţă de 14219,59 mp,identificat ca parcela nr.2,58. 
 -teren handbal-1+teren tenis-3 în suprafaţă de 4411,72 mp,identificat ca parcela 

nr.6, 
 -pistă de atletism cu sectoare de înălţime,lungime,aruncări prăjină în suprafaţă de 

9054,31 mp,identificate ca parcelele nr.53,54,55,56,57,60,61,62.63,65, 
 -atelier+garaj+rampă în suprafaţă de 639,66 mp,identificate ca parcelele 

nr.31,33,36,69, 
 -suprafaţă aferentă spaţiilor de agrement în suprafaţă de 3969,94 mp,identificat ca 
parcelele nr.44,45,46, 
 Conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data 

de 17.12.2012, imobilele menţionate mai sus figurează înscrise la poziţiile 101662, 
101668, 39033 şi 144713, iar, în vederea emiterii hotărârii de guvern privind transferul 
acestora în domeniul public al Municipiului Craiova, este necesară evidenţierea lor în 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova aşa cum sunt înregistrate în 
inventarul menţionat mai sus. 

 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, art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
coroborat cu prevederile art. 36 alin 2 lit. c, art. 115 lit. b şi art. 121 alin. 1-3 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 Ministerul 
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 şi identificate in Anexa la 
prezentul raport. 

 2. În schimbul terenurilor de tenis,  Consiliul Local al Municipiului Craiova 
va pune la dispoziţia DJST Dolj şi CSM Craiova, în mod gratuit, în vederea 
desfăşurării activităţilor specifice, terenurile de tenis amplasate în « Parcul 
Tineretului ». 

 În schimbul  Microhotelului « Stadion », în cadrul proiectului privind 
Complexul Sportiv « Ion Oblemenco » vor fi prevăzute şi spaţii  de cazare. 

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

 La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestora. 



 Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Craiova va 
proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. 

 4.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. 
 5. La data adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova se 

revocă H.C.L. 34/31.01.2013. 
 6. 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,                                                                    Întocmit, 
 AdrianaCîmpeanu                                                   Cons. Silvia Nănău 
                                                       

Avizat de legalitate 
Cons. jur. Ionuţ Gâlea 

 



Anexă 
 
 

Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului  
 
 
 
 
 

Date de identificare Situaţia juridică Nr. MF Cod de 
clasificare 

Denumire 

Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa 

Anul 
dobândirii/dării 
în folosinţă 

Valoare de 
inventar (în 
lei) 

Baza legală În 
administrare/concesiune 

Situaţia juridică 
actuală: 
concesiune/închiriere/
dat cu titlu gratuit 

Tip bun 

101662 8.26.02 Grup săli 
de pregătire 

Sală de box, lupte, 
haltere, atletism şi 
anexe. Supr. 
Totală 
săli+teren+parcări: 
13.100 mp 

Stadionul 
Ion 
Oblemenco 

România, 
jud. Dolj, 
bld. 
Ştirbei 
Vodă, nr. 
-;20 

1995 1.831.482 Autoriz. 
Constr. 
132/1990, 
Aviz MTS 
15/1990  
759/03.jul..03 

În administrare închiriat imobil 

101668 8.26.02 Complex 
Stadion Ion 
Oblemenco 

Clădire, magazii, 
garaj, pavilion, 
magazie materiale, 
pistă de atletism 
material sintetic, 
anexe 

Sala 
Polivalentă 

România, 
jud. Dolj, 
bld. 
Ştirbei 
Vodă, nr. 
-;9 

1974 14.940.609 Decret Cons. 
de Stat 
511/1969 
759/03.jul. 03 

În administrare închiriat imobil 

39033 8.26.02 Microhotel 
„Stadion” 

11 camere cu grup 
sanitar, cantina cu 
12 locuri 

În incinta 
Stadionului 
„Ion 
Oblemenco” 

România, 
jud. Dolj, 
bld. 
Ştirbei 
Vodă, nr. 
-;34 

1993 763.673 Ordin MTS 
381/1993, 
Ordin MTS 
537/2002, 
759/03.jul.03 

În administrare  imobil 

144574 8.26.02 Terenuri de 
tenis 

3 terenuri 
neamenajate în 
suprafaţă de 4411 
mp 

În incinta 
Stadionului 
„Ion 
Oblemenco 

România, 
jud. Dolj, 
bld. 
Ştirbei 
Vodă, nr. 
-;34 

2002 78.072 Ordin MTS 
536/2002, 
759/03.jul.03 

În administrare  imobil 
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