
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

 
                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului 
de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa de îndată din data de 

11.09.2014; 
     Având în vedere raportul nr.127834/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului de 
investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”; 
          În conformitate cu prevederile  art.7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi ale Codului Civil; 
         În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi c, 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.l.  Se aprobă participarea municipiului Craiova la cofinanţarea cu 10% din valoarea 

totală estimată pentru realizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii  “C.N.I.”- S.A., a 
obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de 
Fotbal”. 

    Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea nr.99/2014 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi va avea următorul cuprins:  

               ,,Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii  
“C.N.I.”- S.A., a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34,în suprafaţă de 
76.972 mp. (lotul 2), liber de orice sarcini, pe bază de protocol, pe perioada 
realizării obiectivului de investiţii  „Construire Complex Sportiv Craiova–
Stadion de Fotbal” . 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Convenţia de 
cofinanţare pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Construire Complex 
Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal”.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 127834 /09.09.2014 

APROBAT, 
  PRIMAR, 

LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
R A P O R T, 

 
     Construirea unui stadion nou, la standarde internaţionale, care să asigure gradul  de 

confort necesar spectatorilor prezenţi la meciuri, precum şi condiţii optime de joc şi 
antrenament al echipei de fotbal va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei prin 
organizarea de meciuri internaţionale şi atragerea de turişti ce vor fi participanţi  activi la 
acestea precum şi la dezvoltarea locurilor de muncă. 

    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. Astfel, conform art. 3 alin. 3 din 
O.G. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii,  prin Hotărârea nr.99/2014 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 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. 

       Potrivit art.7 din Ordonanţa  nr.16/29.08.2014, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de  Investiţii - 
C.N.I. S.A sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I a Programului naţional de 
construcţii de inters public se pot  constitui din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice Publice , în limita fondurilor aprobate anual cu această 
destinaţie precum şi din bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale beneficiare. În situaţia 
în care beneficiarul obiectivului de investiţii participă la finanţarea realizării investiţii,C.N.I. va 
încheia cu acesta convenţii de cofinanţare, pentru a se asigura că îşi onorează obligaţiile 
asumate.  

De asemenea, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici,beneficiarul investiţiei 
trebuie să transmită documentul care atestă participarea cu asigurarea  cofinanţării  investiţiei 
pentru  realizarea de către Compania Naţională de Investiţii  “C.N.I.” S.A. a obiectivului de 
investiţii «Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal » . 

  În raport de aceste prevederi şi întrucât resursele financiare ale unităţii administrativ-
teritoriale sunt insuficiente,participarea Municipiului Craiova la  cofinanţare se propune a fi în 
cotă de 10% pentru realizarea de către C.N.I a obiectivului de investiţii «Construire Complex 
Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal »     

   Convocarea Consiliului Local se face de îndată avându-se în vedere faptul că în data de 
08.09.2014 în cadrul Comisiei Tehnice din cadrul C.N.I. a fost aprobat S.F.privind investiţia  
«Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal » acesta urmând a fi înaintat  către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Publice , în vederea aprobării finale 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei de interes local şi de maximă urgenţă pentru 
rezolvarea intereselor locuitorilor din municipiul Craiova .Propunerea  astfel  justificată  va 



avea consecinţe directe şi pentru ramurile sportive ce  pot face performanţe în contextul 
asigurării unei baze materiale la standarde internaţionale.  

    De asemenea,se mai are în vedere adoptarea ultimului act legislativ,respectiv Ordonanţa 
Guvernului nr.16/29.08.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de  Investiţii - C.N.I. S.A  care la art.8 alin.2, 
prevede că ,, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii  “C.N.I.” S.A. solicită beneficiarului predarea  amplasamentului destinat 
construcţiei, pe bază de protocol conform modelului Anexei nr.3.1din O.G.nr.16/2014. În atare 
situaţie se impune şi modificarea art.3 din  Hotărârea nr.99/2014 a Consiliul Local al 
Municipiului Craiova care va avea următorul cuprins : ,,Se aprobă transmiterea în  folosinţa 
gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii  “C.N.I.”- S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova,bld.Ştirbei Vodă nr.34,în suprafaţă de 76.972 mp(lotul 2), 
liber de orice sarcini, pe bază de protocol, pe perioada realizării obiectivului de investiţii  
«Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal ». 

    Faţă de cele prezentate, conformitare cu prevederile art.7, art.8 din Ordonanţa  
nr.16/29.08.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de  Investiţii - C.N.I. S.A,cu prevederile Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată, Legii nr.287/2009,republicată, privind Codul civi, în temeiul art.36 alin.2 lit. c 
coroborat cu alin. 5 lit a şi b, art.36 alin. 7 lit.a  şi art.124din Legea nr. 215/2001,republicată, 
privind administraţia publică locală,  propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

      1.Aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea cu 10% din valoarea totală 
estimată pentru realizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii  “C.N.I.”- S.A. a obiectivului de investiţii «Construire 
Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal » 

   2. Modificarea art.3 din Hotărârea nr.99/2014 a Consiliul Local al Municipiului Craiova 
care va avea următorul cuprins : ,,Se aprobă transmiterea în  folosinţa gratuită către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii  
“C.N.I.”- S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova,bld.Ştirbei Vodă nr.34,în suprafaţă de 76.972 mp(lotul 2), pe bază de 
protocol,liber de orice sarcini, pe perioada realizării obiectivului de investiţii  «Construire 
Complex Sportiv Craiova–Stadion de Fotbal ». 

 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Convenţia de cofinanţare 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii «Construire Complex Sportiv Craiova–Stadion de 
Fotbal »   

 4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârea nr.99/2014 a Consiliul Local al 
Municipiului Craiova privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de 
Investiţii  “C.N.I.”- S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în municipiul Craiova,bld.Ştirbei Vodă nr.34.   

 
 
 
         Director executiv,                                                                                                
Cons.jur.  Cristian  Ionuţ Gâlea                                                                              
 
                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                    Cons.Silvia Nănău 

 



 
 
 

  
                                                                                                 
 

 
 



       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

  
 

          HOTĂRÂREA NR.99 
privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 

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

investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 

  Având în vedere raportul nr.30569/2014 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 privat al municipiului Craiova, situat 
în bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”  şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46, 47, 48, 49 şi 50/2014;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.287/2009, republicată,  
privind Codul Civil, Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 
nr.116/2014 privind actualizarea şi modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de 
inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru transmiterea unor imobile din  
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a şi 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 dezmembrarea terenului în suprafaţă de 133.991 mp., care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, 
după cum urmează: 
a) lotul 1 în suprafaţă de 57.019 mp.; 
b) lotul 2 în suprafaţă de 76.972 mp. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul privat al municipiului 
Craiova şi administarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lotului 2, 
identificat în art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de  
Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34, în suprafaţă de 



76.972 mp.(lotul 2), liber de orice sarcini, pentru executarea obiectivului de 
investiţii «Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal».  

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
comodat, protocolul de predare-preluare şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate  imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.339/2013 şi 764/2013. 

Art.6. 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. 

 
 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 

     Dorel Cosmin MARINESCU     Nicoleta MIULESCU 
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