
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind darea în folosinţă gratuită către CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA a 
unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova 

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

Având în vedere raportul nr.89574/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune darea în folosinţă gratuită către CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA a unor bunuri 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Titlului I, art.554, Titlului 
VI – Proprietatea Publică, art.858-861, art.866-869 şi art.874-875 din Codul Civil şi 
Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitate imobiliară; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 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 încetarea dreptului de administrare al Sport Club Municipal Craiova 
asupra bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, până la 01.10.2026, către CS OLIMPIC 
SPORT CRAIOVA a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va 
face prin proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri. 

               Art.4. 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, 
modificată şi completată, nr.102/2014 şi nr.151/2014 referitoare la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi CS OLIMPIC SPORT 
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 

1 NR.89574/17.06.2015 
2                                                                                                         SE 

APROBĂ, 
                                                                                                                     PRIMAR 

1.                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 
  

 
 

RAPORT, 
 

 
           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 în scopul realizării investiţiei "Modernizare 
Complex Sportiv Craiova". 

   În conformitate cu art.4 , alin 5 “Începând cu data predării-preluării bunurilor, 
municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea 
drepturilor reale asupra bunurilor transmise, inclusiv în litigiile aflate în curs de judecată 
pe rolul instanţelor judecătoreşti” 

           Conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 22921din 
04.03.2015 partea a III a  -  este înscrisă  menţiunea privitoare la sarcina “ C.S. “Olimpic 
Sport “ Craiova – drept de folosinţă  in baza Declaraţia aut nr 272/2006 BNP Furtuna  
Simona şi Contractului de asociere nr. 109402.10.2001 încheiat cu CS Municipal 
Craiova” 

 Prin  Hotărârea Consiliului Local nr.102/2014 privind modificarea inventarului 
bunurilor  ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova a fost pusă în aplicare 
H.G. nr. 116/2014 prin care 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.  

          Prin adresa cu nr. 401/2014  emisă de către C.S. “OLIMPIC SPORT “ Craiova 
din str. Ştirbei Voda nr. 9  şi înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
112783/2014  prin care se face cunoscut faptul că intre Clubul Sportiv “Olimpic Sport” 
Craiova şi Clubul Sportiv Municipal Craiova există un Contract de asociere nr. 



1094/02.10.2001 în baza căreia  Clubul Sportiv “Olimpic Sport” Craiova are drept de 
folosinţă asupra Microhotelului  din incinta Stadionului “Ion Oblemenco”şi datorită 
derulării  obiectivului de investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de 
Fotbal »  solicită să se ţină cont de obligaţia legală de a se pune la dispoziţie spaţii 
corespunzătoare de cazare , masa , antrenament şi refacere pentru sportivi .  

         Prin adresa cu nr. 102/2015 emisă de către C.S. “OLIMPIC SPORT “ Craiova 
din str. Ştirbei Voda nr. 9  şi înregistrate la Primăria municipiului Craiova sub nr.  
69926/2015  prin care se face cunoscut faptul că acesta este de acord  cu rezilierea  
Contractului de asociere nr. 1094/02.10.2001 şi preluarea în administrare a obiectivului “ 
Sala Atletică Grea ” 

     Prin Minuta înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr 
89190/17.06.2015 încheiată între reprezentanţii municipalităţii şi reprezentantul CS 
OLIMPIC SPORT CRAIOVA dl. Roşca Eleodor  s-a convenit ca imobilul “ Sala 
Atletica Grea” din incinta Complexului Sportiv “Ion Oblemenco” să fie transmis în 
folosinţă către  CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA  ca urmare a obligaţiilor prevăzute în  
art.4 alin 5 din Hotararea de Guvern nr. 116/2014. 

    Totodată   CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA  se obligă să elibereze microhotelul 
în vederea demolării până la data de 23.06.2015. 

        Prin  Hotărârea Consiliului Local nr.151/2014 , anexa 2 au fost transmise în 
administrare către Sport Club Municipal Craiova mijloacele fixe şi obiectele de inventar 
ce aparţin domeniului public iar pentru respectarea art.4 alin. 5 din Hotararea de Guvern 
nr. 116/2014 este necesară preluarea din administrarea SCM Craiova a bunurilor 
identificate în anexa 2 din HCL nr. 151/2014  şi transmiterea dreptului de folosinţă 
asupra acestor bunuri  către  CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA.  

      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. 

         Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile art.12 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată, Titlul I , art. 554 şi  Titlul VI , art. 858 - 861  , art.866 – 869 , art.874 - 875  
din  Noul Codul Civil, cu prevederile art. 36 alin 2 lit.c, coroborat cu alin 5 lit.a,art.45 
alin.3,art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată,privind administraţia publică 
locală propunem spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Craiova : 

     1. Încetarea dreptului de administrare  Sport Club Municipal Craiova asupra 
bunurilor identificate în anexa 1 la prezentul raport 

           2. Darea în folosinţă gratuită până la 01.10.2026  către CS OLIMPIC SPORT 
CRAIOVA a  bunurilor identificate în anexa 2 la prezentul raport.  

       
         3. Predarea – primirea bunurilor identificate  la punctele 1 şi 2 se va face prin 

proces verbal de predare primire încheiat între părţi  în termen de 30 de zile de la 
aprobarea prezentului raport. 

 



      4. 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 şi HCL nr. 151/2014 .  

 
 

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

                                                                                                Insp.Cosmin Popescu 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA NR.1

Nr. 
crt. DENUMIRE cod 

claficare UM CANT  
buc

Valoare 
iniţială

valoare 
reevaluată

valoare 
amortizată la 
data de 
07.03.2014

VALOARE 
finală

1

sala atletica grea - str. Ştirbei 
Vodă , nr.34 A ,  clădire cu 
suprafaţă construită de 1335mp şi 
regim de înălţime P+1 cu 31 de 
încăperi 

8.26.02 6671505

2

Instalaţii termice modernizare 
(sala badminton ,sala de forţă , 
vestiare, băi)

1.6.2. 170000,00 250325,00 0,00 250325,00

3 sala sport modernizare 1.6.2. 657777,50 968577,39 0,00 968577,39
4 staţie control doping 1.6.2. 85000,00 125162,50 0,00 125162,50
5 teren sintetic sport 1.6.2. 73750,00 108596,88 0,00 108596,88

6
centrala termică sala atletism 
(grup săli pregătire) 2.1.17.3. 49000,00 72152,50 37580,80 34571,80

7
covor sintetic (teren fotbal grup 
săli pregătire) 3.4. 17500,00 25768,75 11137,27 14631,48

8
echipament aer condiţionat( grup 
săli pregătire) 3.4. 17952,00 26434,32 9804,91 16628,41

9
echipament climatizare( sala de 
atletism ,grup săli pregătire) 3.4. 201150,00 296193,38 128014,78 168178,60

10
echipament electric integrat( sala 
de atletism ,grup săli pregătire)

3.4.
79500,00 117063,75 74636,34 42427,41

11
pardoseală sintetică ( grup săli 
pregătire) 3.4. 83538,00 123009,70 46309,61 76700,09

12
pardoseală sintetică SAPA ( grup 
săli pregătire) 3.4. 64070,00 94343,08 35517,37 58825,71

 MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR  PENTRU CARE  INCETEAZĂ  ADMINISTRAREA  



13
sistem supraveghere video ( grup 
săli pregătire) 3.4. 4118,00 4118,00 857,98 3260,02

14
suprafaţă sintetică sala sport  ( 
grup săli pregătire) 3.4. 52455,00 77240,00 49245,93 27994,07

15
aparat multifuncţional  ( grup săli 
pregătire) 3.4. 7736,00 7736,00 2256,24 5479,76

16 aparat abdominal 1 937,12
17 aparat multifuncţional  ( grup săli pregătire) 1 571,12
18 banca aparat extensie picioare 2 1874,24
19 banca aparat flexibilă 1 937,12
20 banca cu priza 1 937,12
21 cadru aparat flexibil picioare 2 1874,24
22 cadru aparat flexibil 1 937,12
23 cadru helcometru 1 937,12
24 porţi handball 2 2258
25 plasa porţi handball 2 744,46
26 etajeră vestiar 4 1320
27 calculator 1 829,18
28 raft 1 1300
29 banca 4 1915,92
30 instalaţie paratrăznet 1 3124,8
31 monitor 1 810
32 plasa protecţie 110 2356,2
33 plasa protecţie polipropilena 720 6782,98
34 spalieri 4 1700
35 vestiar 3x2 cusete 6 6000



ANEXA NR.2

Nr. 
crt. DENUMIRE cod 

claficare UM CANT  
buc

Valoare 
iniţială

valoare 
reevaluată

valoare 
amortizată la 
data de 
07.03.2014

VALOARE 
finală

1

sala atletica grea - str. Ştirbei 
Vodă , nr.34 A ,  clădire cu 
suprafaţă construită de 1335mp şi 
regim de înălţime P+1 cu 31 de 
încăperi 

8.26.02 6671505

2

Instalaţii termice modernizare 
(sala badminton ,sala de forţă , 
vestiare, băi)

1.6.2. 170000,00 250325,00 0,00 250325,00

3 sala sport modernizare 1.6.2. 657777,50 968577,39 0,00 968577,39
4 staţie control doping 1.6.2. 85000,00 125162,50 0,00 125162,50

5
centrala termică sala atletism 
(grup săli pregătire) 2.1.17.3. 49000,00 72152,50 37580,80 34571,80

6
covor sintetic (teren fotbal grup 
săli pregătire) 3.4. 17500,00 25768,75 11137,27 14631,48

7
echipament aer condiţionat( grup 
săli pregătire) 3.4. 17952,00 26434,32 9804,91 16628,41

8
echipament climatizare( sala de 
atletism ,grup săli pregătire) 3.4. 201150,00 296193,38 128014,78 168178,60

9
echipament electric integrat( sala 
de atletism ,grup săli pregătire)

3.4.
79500,00 117063,75 74636,34 42427,41

10
pardoseală sintetică ( grup săli 
pregătire) 3.4. 83538,00 123009,70 46309,61 76700,09

11
pardoseală sintetică SAPA ( grup 
săli pregătire) 3.4. 64070,00 94343,08 35517,37 58825,71

12
sistem supraveghere video ( grup 
săli pregătire) 3.4. 4118,00 4118,00 857,98 3260,02

 MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR  CE SE TRANSMIT ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ PÂNĂ LA 01.10.2026 CĂTRE CS 
OLIMPIC SPORT   CRAIOVA 



13
suprafaţă sintetică sala sport  ( 
grup săli pregătire) 3.4. 52455,00 77240,00 49245,93 27994,07

14
aparat multifuncţional  ( grup săli 
pregătire) 3.4. 7736,00 7736,00 2256,24 5479,76

15 aparat abdominal 1 937,12
16 aparat multifuncţional  ( grup săli pregătire) 1 571,12
17 banca aparat extensie picioare 2 1874,24
18 banca aparat flexibilă 1 937,12
19 banca cu priza 1 937,12
20 cadru aparat flexibil picioare 2 1874,24
21 cadru aparat flexibil 1 937,12
22 cadru helcometru 1 937,12
23 porţi handball 2 2258
24 plasa porţi handball 2 744,46
25 etajeră vestiar 4 1320
26 calculator 1 829,18
27 raft 1 1300
28 banca 4 1915,92
29 instalaţie paratrăznet 1 3124,8
30 monitor 1 810
31 plasa protecţie 110 2356,2
32 plasa protecţie polipropilena 720 6782,98
33 spalieri 4 1700
34 vestiar 3x2 cusete 6 6000
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