
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 
26.03.2015; 

    Având în vedere raportul nr.43553/2015 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 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 
113/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Codului 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 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”, 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. La transmiterea bunului „Hipodrom” se vor prelua mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestuia, precum şi alte categorii de bunuri care vor fi 
identificate în protocolul de predare-preluare, în domeniul public sau privat, după 
caz, al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 



Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii 
de Guvern în Monitorul Oficial Partea I. 

Art.4. Se aprobă preluarea personalului care îşi 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. Începând cu data predării-preluării, municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor transmise la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
preluare a bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

               Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, modificată şi completată, referitoare 
la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 

               Art.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.9. 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.43553/18.03.2015 

                                                SE 

APROBĂ, 
                                                                                                                     

PRIMAR                                                    LIA 

OLGUŢA VASILESCU   
 

                                                                                                             

      

1                RAPORT 
 

1.           
 Imobilul „ Hipodrom „ situat în Parcul Romanescu a fost inclus în Hotărârea de 

Guvern nr. 965/2002 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
public al Municipiului Craiova în care la poziţia 4762 se regăseşte Parcul Nicolae 
Romanescu . 

 Investiţia realizată cu denumirea de Hipodrom a făcut obiectul unui litigiu între 
reclamanta Agenţia Naţională prentru Sport în contaradictoriu cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Prefectura Dolj.  

 Prin Decizia nr. 967/13.05.2008 a Curţi de Apel Craiova, irevocabilă pronunţată de 
camera de consiliu din 13 mai 2008 s-au admis recursurile declarate de reclamanta  
Agenţia Naţională prentru Sport şi intervenientul Club Sportiv Municipal Craiova şi s-a 
modificat sentinta nr. 4159/6.112007 , pronunţată de Tribunalul Dolj în sensul că s-a 
admis în parte acţiunea şi cererea de intervanţie şi a constatat dreptul de administrare al 
reclamantei şi intervenientului asupra terenului proprietate publică a statului în suprafaţă 
de 17010mp denumit „Hipodrom” situat în Craiova , str. N. Romanescu , compus din 
teren (11004 mp) , teren de pregătire antrenament (4668mp) şi 3 grajduri pentru cai cu 
suprafaţă totală de 1330mp şi chioşc de lemn  8mp. 



 Imobilul ce a făcut obiectul litigiului este o bază sportivă şi este inclus în 
inventarul  bunurilor ce aparţin domeniului public al statului potrivitr anexei nr.33 la 
Hotărârea de Guvern nr.2060/2004 modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 la 
poziţia cu nr. MF 39034 sub denumirea de „Hipodrom” situat în Craiova , str. N. 
Romanescu , compus din teren de concurs , teren de pregătire, 3 şoproane pentru cai cu 
foişor  de lemn  aflându-se în administrarea Agenţiei Naţionale prentru Sport şi în 
administrarea operaţională a Clubului Sportiv Municipal Craiova ce a preluat-o de la 
Asociaţia Sportivă  Craiova în anul 1974 , C.S.M. Craiova aflându-se în subordinea 
Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport care a devenit ulterior Ministerul 
Tineretului şi Sportului potrivit Hotărârii de Guvern nr. 994/1990 în prezent Agenţia 
Naţională prentru Sport. 

 La nivelul autorităţii publice locale se doreşte întocmirea unui proiect în vederea 
accesării de fonduri europene pentru modernizarea acestei baze sportive, astfel încât să fie 
adusă la standardele necesare organizării de astfel de competiţii sportive. 

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

 De asemenea, odată cu preluarea bunurilor mobile şi imobile, se va prelua şi 
personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bazei Sportive “Hipodrom”, personal 
ce va fi încadrat în cadrul Regiilor Autonome din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin.1,art.12,alin.1 şi 2 
din Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şicompletările ulterioare şi art.868 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 alin3, 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: 
       1.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 cu denumirea “Hipodrom”,  cu Nr de inventar MF 39034 situat în Craiova , situat 
ăn Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu nr. 1A şi identificat in Anexa nr.1 la 
prezentul raport . 

    2. La transmiterea imobilelor se vor prelua mijloacele fixe şi obiectele de inventar 
din dotarea acestora, precum şi alte categorii de bunuricare vor fi identificateîn protocolul 
de predare preluare  în domeniul public sau privat,după caz, al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova . 

  3.Predarea-primirea imobilului menţionat la punctul 1şi 2  se face pe bază de 
protocol încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea I a 
Hotărârii de Guvern.  



4. Preluarea personalului   care îşi desfăşoară 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. 

5 . Începând cu data predării - preluării, Municipiul Craiova se subrogă în drepturile 
şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor transmise la 
punctul 1 şi 2 din prezentul raport. 

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

7. Modificarea,în mod corespunzător a Hotărârilor  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al municipiului Craiova  

8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale,prn 
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 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 

 

 

 

 

N
r. 

Co
dul de 

Denu
mirea 

Persoana 
juridică de la 

Persoa
na juridică 

Descriere 
tehnică 

Adres
a 

Valoa
re de 



M.F. clasific
are 

imobilulu
i 

care se 
transmite 
imobilul 

la care se 
transmite 
imobilul 

inventar 
(lei) 

3
9034 

01.
06.08 

Hipod
rom 

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

Dome
niul 
public al 
municipiu
lui 
Craiova şi 
administra
rea 
Consiliulu
i 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 
Romanesc
u nr. 1A 

63023
8,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                                              

Anexa nr.2  

 

 

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. 
 

 

 

 

N

r. 

c

rt

. 

Numele ]i 

prenumele 

Califica

rea 

Categoria 

de incadrare 

Salariu 

de 

incadrare 

1

. 

Burlan 

George Daniel 

Muncitor IV 750 lei 

2

. 

Miulescu 

Petre 

Muncitor IV 750 lei 

3

. 

T[tu\[ 

Costelin 

Stelian 

Muncitor IV 750 lei 

     

     

 
 

 
































