
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  

PROIECT      
                                                                        

                                                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.489/2013 referitoare la 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, precum şi a Centrului de 

recuperare „Lunca” 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30.01.2014; 

      Având în vedere raportul nr.15027/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.489/2013 referitoare la 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, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca”;   

     În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.867 şi 
868 din Legea nr.287/2009 , republicată, privind  Codul Civil, modificată şi completată, 
Legea nr.69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, 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 modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.489/2013, care va avea următorul conţinut: 

    „Începând cu data predării-preluării bunurilor, municipiul Craiova se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în curs de 
judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum urmează:  

   - pentru imobilul „Sală atletică grea”, înregistrat cu nr. de inventar MF 101662, 
Cartea Funciară nr.28092, conform extrasului de Carte Funciară 
nr.87645/05.09.2013, liber de sarcini. 

   C1 - dreptul de folosinţă gratuită, începând cu data de 05.10.2004, pe o perioadă de 
49 ani, în favoarea Club Sportiv Olimpic Sport Craiova;  



  C2 - intabulare drept de superficie, de la data de 12.02.2013, până la data de 
04.12.2053, către Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia 
Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov; 

  C3 - intabulare drept de servitute de trecere în favoarea imobilului de sub A1 din 
CF nr.49903, cu număr cadastral 20860, 

  conform extras CF nr.87629/20.09.2013. 
  - pentru imobilul Microhotel ,,Stadion”, înregistrat cu nr.de inventar MF 39033, 
Cartea Funciară nr.35354, conform extrasului de Carte Funciară 
nr.85086/29.08.2013, dreptul de folosinţă în favoarea   Club Sportiv Olimpic Sport 
Craiova.” 

  Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.489/2013 se menţin. 

                 Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Clubul Sportiv 
Municipal Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova,  Clubul Sportiv 
Olimpia Craiova şi Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
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                                                               RAPORT,        
 
           

 
 

 Municipiului Craiova are în vedere realizarea unei investiţii având ca obiectiv promovarea 
sportului în rândul comunităţii locale prin accesarea fondurilor europene cu această destinaţie cât şi prin 
alocarea de sume de la bugetul local. 

În acest sens s-a  impunus revitalizarea şi modernizarea întregii baze sportive aferente Stadionului 
,,Ion Oblemenco”, situat in bld. Ştirbei Vodă nr.22, actual Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34, investiţie de  
natură să creeze un tot unitar cu Sala Polivalentă a Municipiului Craiova recepţionată în 2012, cu care se 
şi învecinează. 

         Prin Hotărârea nr.489/29.08.2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, la art.1, s-a 
aprobat  preluarea din  domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului 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, situat în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, identificate 
cu nr. de inventar MF 101662, MF 101668, MF 39033, MF 144713 şi respectiv Centrul de recuperare 
„Lunca”, situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.104(122), cu număr de inventar MF 101655,  
în scopul realizării investiţiei „Modernizare Complex Sportiv Craiova”. Potrivit prevedrilor  Art.4, 
începând cu data predării-preluării bunurilor, Municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor identificate la art.1 , inclusiv în litigiile aflate 
în curs de judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

       Pentru realizarea investiţiei mai sus amintite  , autoritatea locală a solicitat Ministerului 
Tineretului şi Sportului promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern, în sensul prevederilor Hotărârii 
nr.489/2013 a Consiliul Local al Municipiului Craiova . Pentru a putea iniţia proiectul de Hotărâre,în 
urma discuţiilor purtate, Ministerul Tineretului şi Sportului ne solicită   reanalizarea hotărârii sus 
menţionate în ceea ce priveşte conţinutul art..4 ,care trebuie completat cu menţiunea ,, respectiv pentru 
imobilul cu nr.de inventar MFP 101662 „Sală atletică grea „care are înscris la partea a III-a din extrasul 
de carte funciară, dreptul de folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani în favoarea Clubului Sportiv 
Olimpic Craiova şi drept de superficie în favoarea Clubului Sportiv Olimpic Craiova ,precum şi stabilire 
drept de servitute de trecere. De asemenea, completarea trebuie să privească şi imobilul cu nr.de inventar 
MF 39033-Microhotel ,,Stadion”, care are înscris la partea a III-a- Sarcini, din extrasul de carte funciară,  
dreptul de folosinţă în favoarea   Clubului Sportiv Olimpic Sport Craiova. 



       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.867 şi 868 din 
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil,modificată şi completată, Legea nr.69/2000 a 
Educaţiei Fizice şi Sportului, 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.Modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.489/2013,care va avea 
următorul conţinut: 

    Începând cu data predării-preluării bunurilor, Municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în curs de judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum 
urmează:  

- pentru imobilul „Sală atletică grea” înregistrat cu nr.de inventar MF 101662, Cartea Funciară 
nr.28092, conform extrasului de Carte Funciară nr.87645/05.09.2013 - liber de sarcini; 

 
- C1 - dreptul de folosinţă gratuită, începând cu data de 05.10.2004, pe o perioadă de 49 ani, în 

favoarea Club Sportiv Olimpic Sport Craiova;  
- C2 - intabulare drept de superficie, de la data de 12.02.2013, până la data de 04.12.2053, către 

Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana 
Braşov; 

- C3 - intabulare drept de servitute de trecere în favoarea imobilului de sub A1 din CF nr.49903, cu 
număr cadastral 20860, 

conform extras CF nr.87629/20.09.2013 
- pentru imobilul Microhotel ,,Stadion” înregistrat cu nr.de inventar MF 39033, Cartea Funciară 

nr.35354, conform extrasului de Carte Funciară nr.85086/29.08.2013, dreptul de folosinţă în favoarea   
Club Sportiv Olimpic Sport Craiova. 

      2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.489/2013, se menţin. 
 
 
 
 
 
 
               Director Executiv,                                                                            Şef Serviciu,     
             Cons.jur.  IONUŢ GÂLEA                                                         Cristina Daniela Radu 
 
                                                                         
                                              
                                               
                                                                                                       Întocmit,   
                                                            Cons. Silvia Nănău 
 

                               
                                                          

 
 

 















MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  

 
                                                                             

                                                HOTĂRÂREA NR.489 
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, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca” 

 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29.08.2013; 

      Având în vedere raportul nr.125973/2013 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 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, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.218, 219, 220, 221 şi 
222/2013;   

     În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.867 şi 
868 din Legea nr.287/2009 , republicată, privind  Codul Civil, modificată şi completată, 
Legea nr.69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, 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 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, situat în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, 
nr.34, identificate cu nr. de inventar MF 101662,  MF 101668, MF 39033, MF 
144713 şi respectiv Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, 
Bd. Ştirbei Vodă, nr.104(122), cu număr de inventar MF 101655, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării investiţiei 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”. 

   



  Art.2.(1) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală 
de bază sportivă şi să asigure, în măsura posibilităţilor, gratuitatea desfăşurării 
activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi ale 
unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de 
educaţie fizică şi sport, la cererea expresă a acestora, cu plata utilităţilor, în baza 
unui contract încheiat pentru fiecare eveniment în parte.  

 (2) Consiliul Local al Muncipiului Craiova va pune la dispoziţia Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj, respectiv Clubului Sportiv Municipal 
Craiova, în mod gratuit, până la realizarea investiţiei, terenurile de tenis amplasate 
în „Parcul Tineretului”, pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

            (3) Ministerul  Tineretului şi Sportului va verifica şi controla, periodic, prin 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, modul de folosire al imobilelor 
transmise Consiliului  Local al Muncipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia 
acestora. 

            (4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise 
potrivit art.1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele 
respective revin de drept în domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova. 

  Art.3.(1) Consiliul Local al Muncipiului Craiova se obligă să întreţină şi să modernizeze 
imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind 
desfăşurarea activităţilor specifice. 

              (2) Predarea – preluarea imobilelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se 
face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, 
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern. 

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

             (4) Preluarea imobilelor se face  cu respectarea situaţiei juridice a acestora, 
existentă la data transferului dreptului de administrare. 

              (5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda/prelua activul şi pasivul acestora, 
conform balanţei de verificare, întocmită la data predării imobilelor. 

              (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor, se va proceda la înscrierea 
în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică, în favoarea municipiului 
Craiova şi a dreptului de administrare, în favoarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în condiţiile legii. 

  Art.4.Începând cu data predării-preluării bunurilor, municipiul Craiova se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în curs de 
judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

  Art.5.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 îşi încetează 



efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2013, 
196/2013, 398/2013, 449/2013 şi 450/2013. 

  Art.6.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

                 Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv 
Municipal Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
        Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 
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