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               RAPORT 

 
 
            Prin raportul înregistrat sub nr. 114655/04.07.2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu s- a  
propus spre aprobare Consiliului Local Municipal Craiova   
           1. Incetarea contractului de asociere nr. 1094/02.10.2001 . 
      2. Încetarea dreptului de folosinţă a Clubului Sportiv OLIMPIC SPORT CRAIOVA  
asupra bunurilor identificate în anexa la prezentul raport. 
       3.Radierea dreptului de folosinţă înscris în Cartea Funciară  nr. 28092 referitoare la 
imobilul cu nr cad 14754 „ Sala de Atletica Grea situată în Craiova , str. B-dul Ştirbei Vodă nr. 
34A ( fostă str. Ştirbei Vodă – Sala Atletică Grea, nr. 20) cu o Sc = 1335mp , cu regim de 
înălţime P+1 , compusă din 31 de încăperi. 
           4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public şi la O.C.P.I. Dolj pentru rectificarea cărtii funciare. 
         5.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului 
public al municipiului Craiova cu modificările şi completările ulterioare,  nr. 102/2014 , HCL 
nr. 151/2014 şi HCL nr. 221/2015   .  
       Paragraful 11 din pagina 2  a raportului înregistrat sub nr.114655/04.07.2016 se va 
modifica prin completare şi va avea următorul conţinut „ De la data intrarii în faliment, 
debitorul  va putea desfăşura doar activităţile ce sunt necesare delurării operaţiunilor 
lichidării, fiind astfel excluse operaţiunile de executare lucrări , investiţii , e.t.c., necesare 
pentru atingerea din partea asociatului  Club Sportiv OLIMPIC SPORT CRAIOVA a 
scopului urmărit de Consiliul Local Municipal prin contractul de asociere nr. 
1094/02.10.2001 . 
 În aceste condiţii, cum nu se mai poate atinge scopul urmărit prin contractul de 
asociere nr. 1094/02.10.2001, nici darea în folosinţă gratuită pe perioada asocierii nu mai 
subzistă , condiţie în care se impune retragerea dreptului  acordat  de  municipiu, în speţă 
Consiliul Local Municipal Craiova”. 
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