
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

         PROIECT    
 
 

      HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014 având ca 
obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 

Romanescu, nr.35 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
25.06.2015; 
         Având în vedere raportul nr.89607/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014 având ca obiect 
Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35;  
          În conformitate cu prevederile art.1777 – 1781 din Codul Civil; 

                    Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.442/2014 
referitoare la închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi nr.4926, 
înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator 
judiciar S.C.NICK S.P.R.L.;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6,  art.45 alin.1, 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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014, având ca 
obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae 
Romanescu, nr.35, până la data de 30.06.2016. 

  Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional la contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. 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. 89607/18.06.2015 
                                                                                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR 
                                                                                                       LIA OLGUŢA VASILESCU 

  
 

RAPORT, 
 

Sportul de performanţa constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe 
plan national, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă în competiţiile sportive 
oficiale cu caracter naţional şi internaţional. Autoritatile administraţiei publice locale 
asigură mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanţă, acordarea 
sprijinului stiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de 
educaţie şi deplină integrare socială şi profesională. 
 În spiritul celor prezentate, prin Hotărârea nr.397/2013 Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat asocierea MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA cu CLUBUL SPORTIV 
„UNIVERSITATEA” DIN CRAIOVA şi S.C. BLUE LIONS CAPITAL S. A. având ca 
obiect finanţarea şi realizarea în comun, de către parţile contractante, a proiectului de 
promovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performanta în municipiul Craiova şi pe 
cale de consecinţă a fost încheiat  Contractului de asociere nr.41/08.07.2013. Ulterior, 
prin Hotărâarea nr.458/06.08.2013 a  Consiliul Local al Municipiului Craiova au fost 
schimbate datele de identificare ale părţilor contractante S.C. Blue Lions Capital S.A. 
cu S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA. încheindu-se Actul Adiţional nr.1 la  
Contractul de asociere nr.41/08.07.2013. 
 Prin H.C.L. nr. 99/27.02.2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii - „C.N.I.”S.A a  
terenului situat în Municipiul Craiova, Bld. Ştirbei Vodă nr. 34  în suprafaţă de 76.972,0 
mp., liber de orice sarcini, pentru executarea obiectivului de investiţii „Construire  
Complex Sportiv Craiova -Stadion de Fotbal”. Avâaând în vedere că predarea de către  
Primăria Municipiului Craiova, respectiv preluarea de către Compania Naţională de 
Investiţii - „C.N.I.” S.A. se va face pe bază de protocol la data demarării procedurii de 
achiziţie publică pentru realizarea investiţiei,  imobilul menţionat mai sus nu mai poate 
fi folosit conform destinaţiei actuale.   
 Ţinând cont de faptul că aceasta asocierea are ca obiect finantarea si realizarea in 
comun, de către părţile contractante, a proiectului de promovare si dezvoltare a 
activitatii sportive de performanta, constând în dezvoltarea şi promovarea practicării 
sportului sub toate formele sale organizarea şi sprijinirea activităţilor sportive şi în 
principal, promovarea fotbalului în competiţiile naţionale şi, după caz, internaţionale, 
dezvoltarea bazei materiale de interes local destinată sportului de performanţă, 
asigurarea unei reprezentări marcante a fotbalului în competiţii sportive precum si 
promovarea imaginii municipiului Craiova, in plan national si international precum şi 
   



de faptul că pentru realizarea proiectului contribuţia părţilor constă şi în punerea la 
dispoziţia asocierii a bazei sportive, se impune  ca pâană la construirea noului stadion la 
standarde internaţionale să fie asigurată o bază materială corespunzătoare cu condiţii 
optime de joc şi antrenament ale echipei de fotbal craiovean.  
 Prin H.C.L. nr. 442/2014 s-a aprobat inchirierea Bazei Sportive „Extensiv”, 
situată în municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 35, preţul chiriei fiind stabilit 
la 8.365 lei/lună, în urma negocierii efectuate în baza raportului de evaluare însuşit de 
Consiliul Local prin H.C.L. nr. 495/2014. 
 Conform contractului de închiriere nr. 1051/02.10.2014, durata acestuia este de 9 
luni de la data încheierii procesului verbal de predare-primire, process verbal ce a fost 
încheiat în data de 09.02.2015, astfel că acesta ar înceta la data de 08.11.2015. 
 Pentru înscrierea în ediţia de campionat 2015 – 2016, C.S. Universitatea Craiova 
este obligată, conform Regulamentelor F.R.F., să prezinte contract care să acopere 
întregul an competiţional, mai exact contract valabil până la data de 30.06.2016.   
 Sub aspectul temeiului legal inchirierea urmeaza se face in baza dispoziţiilor 
stipulate in baza  Codul Civil art.1777 – 1781. 
 In conformitate cu art.1780 alin. 2 din Codul Civil dispozitiile privitoare la 
stabilirea pretului si modalitatea de plata referitoare la vanzare sunt aplicabile si in mod 
corespunzator si inchirierii astfel incat determinarea pretului de inchiriere va fi stabilit 
in baza unui raport de evaluare aprobat de autoritatea deliberativa. 
 În raport de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova următoarele: 

− Prelungirea contractului nr. 1051/02.10.2014 pentru închirierea Bazei Sportive 
“Extensiv” de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L. prin lichidator judiciar S.C. 
NICK S.P.R.L., identificată prin nr. cadastral 4926/1 şi nr.4926, inscrisa in cartea 
funciara nr.4036 a localitatii Craiova, situata in str. Nicolae Romanescu, nr.35, 
până la data de 30.06.2016; 

• Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractual de închiriere menţionat la pct. 1. 

 
 

          Director Executiv,                                                                            Şef Serviciu,  
        Cristian Ionuţ Gâlea                                                                         Silvia Nănău                                                                                 
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