
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea scoaterii din funcţiune, 

casării şi demolării 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.07.2014; 
          Având în vedere raportul nr.109957/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării; 
 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului 
nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, Hotărârii 
Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată, Legii nr.15/1994, 
republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, punctele nr.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr.15/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, modificată şi completată 
şi Titlului VI – Proprietatea Publică, art.858-875 din Codul Civil; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a şi b, art.45 alin. 3, 
art.123, alin.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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova a  bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi demolării. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească toate formalităţile legale de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 



 

Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 se fac venit la 
bugetul de venituri şi cheltuielie al Municipiului Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova,nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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, Direcţia Economico-
Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 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.109957/29.07.2014 

                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                                                           PRIMAR 

                                                                                                
LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
RAPORT, 

Datorită faptului că „Stadionul Ion Oblemenco”, situat in bld. Ştirbei Vodă nr.22, 
actual Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34 nu mai îndeplineşte standardele internaţionale , 
fiind imperios necesară construirea unei noi arene de competiţii care să asigure  un 
standard de confort a spectatorilor , precum şi condiţii optime de antrenament a 
sportivilor , Primăria Municipiului Craiova intenţionează modernizarea obiectivului 
„Stadionul Ion Oblemenco”. 
           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 MTS 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 Ministerului 
Tineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj şi C.S.M. Craiova. 
          Prin H.G. nr. 116/2014, s-a aprobat transmiterea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – D.J.S.T. Dolj şi C.S.M.  Craiova 
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. 
            Executarea obiectivului de investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova 
Stadion de Fotbal », se va realiza prin intermediul Companiei Naţionale de  Investiţii - 
C.N.I. S.A., ceea ce necesita transmiterea terenului în folosinţa gratuită acesteia.  
Conform art. 3 alin. 3 din O.G. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.I. poate primi în folosinţă 
gratuită în vederea executării investiţiilor terenuri aparţinând domeniului privat al 
statului sau unităţilor administrativ teritoriale. 
    Pentru punerea în executare a prevederilor mai sus menţionate,prin Hotărârea 
nr.99/27.02.2014,  Consiliului Local al municipiului Craiova a aprobat  următoarele: 
          1. Dezmembrarea terenului în suprafaţă de 133.991 mp, aparţinând domeniului 
public al Municipiului Craiova, situat în Craiova, bld. Ştirbei nr.34, după cum urmează 
: 
       a). Lotul 1 în suprafaţă de 57.019 mp 
       b). Lotul 2 în suprafaţă de 76.972 mp 



 

         2. Trecerea din domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova în domeniul privat al Municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lotului 2 în 
suprafaţă de 76.972 mp situat în Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34. 
          3.Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii  
“C.N.I.” S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, 
liber de orice sarcini, situat în Craiova, Bld. Ştirbei Vodă nr. 34, pentru executarea 
obiectivului de investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal », 
în suprafaţă de 76.972 mp. 
 Pe  terenul  în suprafaţă de 76.972 mp  situat în Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34 
, sunt edificate construcţii ce sunt înregistrate în inventarul domeniului public al 
municipiului Craiova prin urmare pentru executarea obiectivului de investiţii « 
Construire Complex Sportiv  Craiova  Stadion  de Fotbal » este necesară modificarea 
regimului juridic aşa cum este precizată în Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru  
reglementarea  procesului de scoatere din funcţiune ,casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ 
teritoriale , aprobată prin Legea nr.246/2001. 
    Mijloacele fixe  descrise  în anexă la prezentul raport, fac parte din domeniul 
public  al Municipiului Craiova fiind cuprinse în   Hotărârea nr. 147/1999 prin care 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova şi ulterior   incluse în Anexa nr. 2 a 
Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi 
completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2008 precum şi în  Hotărârea Consiliului 
Local nr . 102/2014 de modificare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public 
al Municipiului Craiova .  
 Din punct de vedere contabil, bunurile  -mijloacele fixe au durata normală de 
funcţionare neîndeplinită aşa cum rezultă din Fişele Mijlocelor  Fixe anexate la raport. 
 Potrivit art.11 din Instrucţiunile  MAI nr.167/30.07.2009, mijloacele fixe care au 
durată normală de utilizare neîndeplinită se propun pentru scoatere din funcţiune numai 
dacă îndepinesc una din condiţiile prevăzute la lit (a-g) respectiv ,       
        a) cand exista aprobare pentru executarea unor obiective noi de investitii sau 
pentru dezvoltarea capacitatilor existente, al caror amplasament afecteaza unele cladiri, 
instalatii sau alte mijloace. De asemenea, în conformitate cu prevederile 
H.G.nr.568/2000 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.15/1994, rep.aprobată prin H.G.nr.909/1997, in cazul instituţiilor 
publice scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale 
de utilizare se aprobă de către ordonatorul principal de credite. De asemenea, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune ,casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administativ teritoriale ,aprobată prin Legea nr.246/2001,   
activele corporale care alcătuiesc domeniul public al unitaţilor administrativ-teritoriale 
de natura mijloacelor fixe, cu durată normală de utilizare consumată sau neconsumată, 
a caror mentinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi 
se casează în condiţiile prevăzute de ordonanţă şi anume: 



 

 - Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificarii şi, după caz, casarii, 
activele corporale  vor fi trecute in domeniul privat al  al unitatii administrativ-
teritoriale, potrivit reglementarilor privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia. 
 - După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea 
şi, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de 
transmitere fară plată şi de valorificare a bunurilor apartinând instituţiilor publice . 
 -Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale , după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local, pentru  scoaterea din funcţiune a 
mijloacelor fixe.  
            De asemenea în conformitate cu art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia , modificată şi completată “Bunurile din domeniul 
public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a 
autoritatilor, administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes 
national, judetean sau local”. 

Totodată  potrivit Art. 123. - (1) Consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. 

În raport de aceste prevederi RAADPFL Craiova este persoană juridică care 
funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu 
legislaţia în vigoare fiind înfiinţată prin Hotărîrea nr. 14/1995 a  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. Regia are ca obiect de activitate administrarea , conservarea şi 
exploatarea în condiţii de eficienţă economică a bunurilor administrate de aceasta , 
precum şi activităţi de demolare a construcţiilor, terasamentelor şi organizării de şantier 
dispunând în acest sens de personal specializat pentru lucrările ce trebuie efectuate. În 
atare situaţie este necesară trecerea din domeniul public în  domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunurilor identificate în anexă la prezentul raport şi darea în 
administrare către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art.10 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,cu modificările 
şi completările ulterioare  , Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune , casare şi valorificare a activelor corporale care  
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale ,aprobată 
prin Legea nr.246/2001,  H.G. nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată,  Legea 
nr.15/1994  rep. privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, punctele nr.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr.15/1994, aprobate prin H.G.nr.909/1997, cu modificările şi competările ulterioare şi 
Titlul VI- Proprietatea Publică, art. 858-875 din Codul Civil, în temeiul  art.36, alin.2, 
lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a  şi art.123 din Legea nr.215/2001 ,republicată ,privind 
administraţia publică locală  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 
 1.Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Craiova  în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării a bunurilor situate în Craiova, bld. 
Ştirbei Vodă nr. 34 identificate în anexa la prezentul raport; 



 

 2 Darea în administrare , către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova prevăzute la pct. 1din prezentul raport . 

3. Mandatarea directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova să îndeplinească 
formalităţile legale de scoatere din funcţiune ,valorificare sau casare a bunurilor 
prevăzute la punctual 1.  

4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova. 
 5. Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr. 147/1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova , a 
H.C.L.nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul privat şi a H.C.L. nr. 282/2008 privind darea în administrare a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin 
intermediul Consiliului Judetean Dolj, pentru  modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 
141/2008 . 
 

        
             Director executiv,   
  Cons.jur.  Cristian Ionuţ Gâlea                                                             
 
 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               Întocmit,   

                                                                                                     Insp.Cosmin Popescu 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. Crt. Denumirea bunului suprafaţa 
(mp)

poziţia HG 
141/2008 nr.inventar Valoare Inv/lei.

1

COMPLEX STADION ION OBLEMENCO STR. ŞTIRBEI 
VODĂ NR.34 CLADIRE C2 - MAGAZIE ŞI ATELIERE 
CU SUPRAFAŢA TEREN St=120.36MP, SUPRAFAŢA 
CONSTRUITĂ  Sc =120.36MP SI SUPRAFATA 
DESFASURATA Sd= 88.64MP ( CARTE FUNCIARA 
213694) , PISTA DE ATLETISM ÎN SUPRAFAŢĂ DE 
6.360,01MP (CARTE FUNCIARĂ 213699, 213700, 
213703, 213705, 213707), TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 
4.893,38MP (CARTE FUNCIARĂ 213695, 213696 , 
213697, 213698 , 213701 , 213702 , 213704 , 213706 , 
213708 , 213709)

12012340 27.928.902,00

2

MICROHOTEL STADION - STR. ŞTIRBEI VODĂ NR. 34 
CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1 , PARTER 
SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ Sc 193,02MP , ETAJ 
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ Sc 181,56MP (CARTE 
FUNCIARA 35354)

12012341 1.401.662,00

3 TRIBUNA OFICIALĂ 859.31MP 859.31 5039 12000013 28,50

4 TRIBUNA  I  30000 LOCURI 5098 12004997 318,41

5 TRIBUNA  II  30000 LOCURI 5099 12004998 239,25

6 TRIBUNA  III  30000 LOCURI 5101 12005000 7,42

7 NOCTURNA STADION OBLEMENCO 5088 12004987 4134177,68

8 PAVILION CENTRAL CONSTRUCŢIE 779 12000013 12840,34

9 TABELA ELECTRONICA 5299 32000028 497,47

10 MAGAZIE CU 5 ÎNCĂPERI 778 12000012 188,15

11 GARD METAL 780 12000014 87,95

12 GRILAJ ÎMPREJMUIRE PORŢI 767 12000001 164,10

13 GRILAJ METAL ÎMPREJMUIRE 766 12000000 119,15

14 GRILAJ METALIC SCARI 783 12000017 67,62

                                          ANEXA    La Hotararea nr.             /2014 
      Bunuri ce aparţin domeniului public ce trec în domeniul privat al municipiului Craiova                                                                   

şi administrarea     R.A.A.D.P.F.L. Craiova



15 ÎMPREJMUIRE PLASA SÎRMĂ 776 12000010 4855,41

16 GRUP SANITAR EXTERIOR 772 12000006 1551,69

17 GRUP SANITAR 1 769 12008630 1551,69

18 GRUP SANITAR 1 773 12000003 1318,16

19 GRUP SANITAR 768 12000002 1318,16

20 STATIE DE POMPA + DRENA 5131 22100001 1498,31

21 SAUNA 5292 32000021 7,07

22
PLACA BETONATĂ ( STADIONUL ION PBLEMENCO 
4926) 12003400 8246,65

23 TEREN FOTBAL CENTRAL 7732,09MP 7732,09 759 42000000 67503,26

24 CENTRALA TERMICA 5130 22100000 65,81

25 POMPA TIP LOTRU 5132 22100002 2,32
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