
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                        

 PROIECT 
 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

    Având în vedere raportul nr.87159/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A; 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi art.867 din 
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu art.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 transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, având număr de inventar MF 
39034, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A, identificat conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1)  Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia 
actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice  
Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţiilor/instituţiilor din 
subordinea sau coordonarea acestuia;  
(2) Scopul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre este accesarea de fonduri 
europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom”, pentru aducerea 
acesteia la standarde necesare organizării de competiţii sportive; 
(3) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin  Clubul 
Sportiv Municipal Craiova, modul de folosire  al imobilului transmis Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia acestuia; 



(4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul  transmis 
potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia, imobilul respectiv 
revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova. 

Art.3. (1) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să 
modernizeze   imobilul transmis şi să îl menţină la standardele de calitate  privind 
desfăşurarea activităţilor specifice. 
 (2) Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii,  în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern. 
(3) La transmiterea imobilului  se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar 
din dotarea acestuia. 
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data 
transmiterii dreptului de administrare. 
(5) Consiliul Local al  Municipiului Craiova se va  subroga în toate drepturile si 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat 
pentru transmitere. 
(6) Odată cu predarea imobilului, se vor preda – prelua activul şi pasivul, conform 
situaţiei contabile şi juridice la momentul predării. 
(7) Odată cu predarea imobilului, Consiliul Local al  Municipiului Craiova, va 
proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat. 
(8) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda la înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului şi a 
dreptului de administrare, în favoarea Consiliului Local al Municipiului  Craiova, 
în condiţiile legii. 

Art.4. Se aprobă preluarea personalului care îsi desfăşoară activitatea în cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Craiova - Hipodrom din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare  preluare a bunurilor prevăzute la art. 1 si 2 din prezentul raport. 

Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însusirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi se revocă Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.112/2015. 

Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv Municipal 
Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, PT. SECRETAR,   
Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.87159/15.06.2015 
                                              SE APROBĂ, 
                                                                                                                   

PRIMAR                                                    LIA 
OLGUŢA VASILESCU   

 
                                                                                                             

      
1                RAPORT 

 
  
 La nivelul autorităţii publice locale se doreste întocmirea unui proiect în vederea 

accesării de fonduri europene pentru modernizarea  Bazei Sportive “Hipodrom”, astfel 
încât să fie adusă la standardele necesare organizării de competiţii sportive  . 

          Drept urmare, la cererea Consiliului Local se poate face trecerea acestui bun, 
din domeniul public al statului si administrarea M.T.S prin Clubul Sportiv Municipal 
Craiova în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local 
Craiova . 

 Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat prin hotărârea cu nr. 
112/2015, preluarea din domeniul public al statului şi administrarea  Ministerului 
Tineretului şi Sportului  prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova, a 
bunului cu denumirea “Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 39034 situat în Craiova, situat 
în Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 1A. 

   Pentru realizarea investiţiei mai sus amintite, autoritatea locală a solicitat  
Ministerului Tineretului şi Sportului de a intreprinde măsurile legale privind promovarea 
unui proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea din domeniul public al statului 
şi administrarea  Ministerului Tineretului şi Sportului- prin Clubul Sportiv Municipal 
Craiova , în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local  
al municipiului Craiova a bunului cu denumirea “Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 
39034 situat în Craiova, situat în Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 1A. 

 Pentru a putea iniţia proiectul de hotărîre Ministerul Tineretului şi Sportului  ne 
comunică acordul de principiu pentru transmiterea acestui imobil în baza Legii 213/1998  
privind regimul proprietăţii publice şi totodată solicită prin adresa cu nr. 
6068/02.06.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 82357/04.06.2015, 
modificarea şi completarea  hotărârii consiliului local mai sus menţionate cu menţiuni 
referitoare la scopul acestei solicitări , asumarea obligaţiei întreţinerii , modernizării şi 
menţinerea acestui imobil la standarde de calitate privind desfăşurarea activităţiilor 
specifice , precum şi cu precizarea că dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu 
destinaţia acestuia , în urma controlului efectuat de MTS , acesta revine de drept în 
domeniul public al statului şi în administrarea   Ministerului Tineretului şi Sportului. 



 Totodată la adresa cu numărul de mai sus  Ministerului Tineretului şi Sportului 
înaintează în anexă şi  modelul de hotărâre de consiliu Local agreat de ministerele 
avizatoare ale proiectului de hotărâre de Guvern care se poate adapta cerinţelor 
instituţiei.  

  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin.1,din Legea nr. 

213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.867 din Legea nr.287/2009, republicată, privind CodulCivil, modificată 
şi completată, în temeiul art. 36 alin (2) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. a, art.45 alin (3), 
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: 

 Art.(1).Transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova, a 
bunului cu denumirea “Hipodrom”, cu Nr de inventar MF 39034 situat în Craiova , situat 
în Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 1A si identificat in Anexa nr.1 la 
prezentul raport . 

 Art.2 (1)  Consiliul Local al  municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia 
actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice  
Ministerului Tineretului şi Sportului , precum şi a unităţiilor/instituţiilor din subordinea 
sau coordonarea acestuia;  

(2) Scopul prevederilor art. 1 din prezentul raport este accesarea de fonduri 
europene pentru modernizarea bazei sportive „Hipodrom” pentru aducerea 
acesteia la standarde necesate organizării de competiţii sportive; 
(3) Ministerului Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin  
Clubul Sportiv Municipal Craiova modul de folosire  al imobilului transmis   
Consiliului Local al municipiului Craiova în conformitate cu destinaţia acestuia; 
(4) În situaţia în care , în urma controlului , se constată că imobilul  transmis 
potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia , imobilul respectiv 
revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea  Ministerului 
Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova. 

  Art.3(1)  Consiliul Local al  municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să 
modernizeze imobilul transmis şi să menţină imobilul la standardele de calitate  privind 
desfăşurarea activităţilor specifice; 

(2) Predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate , la valoarea de inventar de la data transmiterii  în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern. 
(3) La transmiterea imobilului  se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar 
din dotarea acestuia; 
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice , existente la data 
transmiterii dreptului de administrare; 
(5) Consiliul Local al  municipiului Craiova se va  subroga în toate drepturile si 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat 
pentru transmitere. 
(6) Odată cu predarea imobilului se vor preda – prelua activul şi pasivul conform 
situaţiei contabile şi juridice la momentul predării; 



(7) Odată cu predarea imobilului  Consiliul Local al  municipiului Craiova, va 
proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat; 
(8)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului şi a 
dreptului de administrare  în favoarea Consiliului Local al municipiului  , în 
condiţiile legii. 
(9)Preluarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul CSM Craiova - 
Hipodrom din municipiul Craiova, prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul raport, de 
către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 Art.4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare preluare a bunurilor prevăzute la pct. 1 si 2 din prezentul raport. 

          Art.5  Revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 112/23.03.2015   
     Art.6 Modificarea, în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însusirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova si nr.522/2007 referitoare la 
însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
        Art.7 Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii 
Guvernului nr.141/2008 

 
         DIRECTOR EXECUTIV,                                                  Şef serviciu,      

     cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Silvia Nănău 
 
 
                                                                                           Întocmit, 
                           insp Cosmin Popescu                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

ANEXA NR.1  



 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE 
Ale imobilului care se transmite din domeniul public al Statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv 
Municipal Craiova , în domeniul public al municipiului Craiova şi în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova 
 

 
 
 
 

N
r. 

MFP 

Co
d de 

Clasific
are 

Adresa 

De
numire 
imobil
ului  

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

Persoan
a juridică la 

care se 
transmite 

Caracte
ristici 

tehnice ale 
imobilului 

Valoa
re de 

inventar 
de la data 
transmiter

ii lei 

3
9034 

08.
26.02 

B-dul 
Nicolae 
Romanescu 
nr. 1A 

Hip
odrom 

Domeniu
l public al 
statului şi din 
administrare
a 
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului ( 
CUI 
26604620) 
Clubul 
Sportiv 
Municipal 
Craiova  

Domeni
ul public al 
municipiulu
i Craiova şi 
administrar
ea 
Consiliului 
Local al 
municipiulu
i Craiova 
(CUI 4417214 
) 

Steren 
– 11004mp 
( CF 
213784) 
Chioşc 
Sconstruită 
– 8mp ( CF 
66897) 
Grajd Cai 
Sconstruită 
– 420mp ( 
CF 
413812) 
Steren -  
4668mp 
(CF 66250)  
Grajd Cai 
Sconstruită 
– 910mp 
(CF 66845)  

63023
8.19 

 
 
 

 
 



ANEXA NR. 2  
 
 
 

PERSONALUL MUNCITOR CARE ISI  DESFASOARA   
ACTIVITATEA IN CADRUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL 

CRAIOVA – HIPODROM CE VA FI PRELUAT DE CĂTRE 
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

 
 
 
 
 

r. 
Cr
t 

Numele şi Prenumele Calificarea Categoria de 
Incadrare 

Salariu de 
Incadrare (LEI ) 

 BURLAN GEORGE 
GABRIEL 

MUNCITO
R 

IV 750 

 MIULESCU PETRE MUNCITO
R 

IV 750 

 TATUTA COSTELIN  
STALIAN 

MUNCITO
R 

IV 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.112/2015 

 
 
 
  
 

Date de identificare  
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv 
Municipal Craiova în domeniul public al Municipiului Craiova şi 

administrarea Consiliului Local Craiova 
 
 
 
 

 M.F. Codul de 
clasificare 

Denumirea 
imobilului 

Persoana juridică 
de la care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridică la 
care se 
transmite 
imobilul 

Descriere tehnică Adresa Valoare de 
inventar (lei) 

39034 01.06.08 Hipodrom Din 
domeniul 
public al 
statului şi 
administrarea 
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului – 
Clubul Sportiv 
Municipal 
Craiova 

Domeniul 
public al 
municipiulu
i Craiova şi 
administrar
ea 
Consiliului 
Local 
Craiova 

Steren – 11004 
mp (CF 
213784) 
Chioşc – Sc 8 
mp (CF 66897) 
Grajd cai – Sc 
420 mp (CF 
213812) 
Steren – 4668 
mp (CF 66250) 
Grajd cai – Sc 
910 mp (CF 
66845) 

B-dul 
Nicolae 
Romanescu 
nr. 1A 

630238,19 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihail GENOIU 
 
 
 



 
                                                                                                                                 
Anexa nr.2 la Hotărârea nr.112/2015 

 
 
 
 

Personalul  muncitor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  CSM Craiova  -
Hipodrom care va fi preluat de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Calificarea Categoria de 
incadrare 

Salariu de 
incadrare 

1. Burlan George 
Daniel 

Muncitor IV 750 lei 

2. Miulescu Petre Muncitor IV 750 lei 
3. Tătuţă Costelin 

Stelian 
Muncitor IV 750 lei 

     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihail GENOIU 
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