
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  PROIECT 

            HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova a unor bunuri 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova  
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017; 

 Având în vedere raportul nr.68486/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune darea în administrare, către Sport Club Municipal 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, Titlul I, art. 554 şi Titlul VI 
, art.858 - 861, art.866 – 869, art.874 - 875 din Codul Civil; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2 , 
art.115 alin.1 lit.b şi art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă preluarea din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în  

administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova, a bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public, Piaţa Brestei şi a terenului aferent, identificate la 
poz.1 şi 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova  nr.397/2011 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor 
care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, nr.147/1999 
referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova şi nr.109/2017. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractul de concesiune nr.4487/2012. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi  Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 



         Mihail GENOIU  
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 68486/18.05.2017 
 
 

                    SE APROBĂ, 
             Pt.PRIMAR 
             VICEPRIMAR 
                   Mihail Genoiu 
 
 
 

         R A P O R T ,     
                                                                          
 Prin adresa nr.61214/2017 Sport Club Municipal Craiova,solicită sprijinul privind 
alocarea unui spaţiu şi darea în administrarea acestuia,în vederea transformării în sală 
de box,acest spaţiu fiind necesar pentru desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor 
secţiei de box.Facem precizarea că Sport Club Municipal Craiova,nu deţine în momentul 
actual un spaţiu pe care să îl modifice şi să îl compartimenteze conform cerinţelor 
Federaţiei Române de Box. 
 Sport Club Municipal Craiova funcţionează în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, este persoană juridică, înfiinţat ca instituţie publică prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.420/2006, în temeiul Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind o structură sportivă fără 

scop lucrativ, care este scutită de taxe şi impozite locale.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova. 
 Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este alcătuit din totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor acestuia cu caracter patrimonial. 
 Patrimoniul iniţial al Sport Club Municipal Craiova este conform bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
 Sport Club Municipal Craiova administrează cu diligenţa unui bun proprietar, 
bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii. 
  Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Sport Club Municipal Craiova. În 
exercitarea drepturilor lui, Sport Club Municipal Craiova administrează bunurile aflate în 
patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.  
 Sport Club Municipal Craiova administrează baza materială pentru activitatea 
sportivă aflată în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Craiova.  Sport Club 
Municipal Craiova nu poate schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând 
domeniul public sau privat al statului, fără aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Craiova şi fără garanţia construirii altor baze similare. Patrimoniul Sport Club Municipal 
Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale.  
 Spaţiul identificat de către Sport Club Municipal Craiova poartă denumirea de 
“Piaţa Brestei”-str.Brestei,nr.142 A cu numărul de inventar 12007933 si valoare 
contabila de 214.516,40 lei cât si a terenului aferent cu denumirea “Teren Piaţa Brestei” 
cu numărul de inventar 42002194 si valoare contabilă de 463.720,32 lei. 
 



   

 
 
  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. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.109/2017 s-a aprobat 
concesionarea către S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  a bunurilor  din Piaţa Brestei. 
 Prin adresa nr.64153/2017 S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L solicită efectuarea 
demersurilor necesare pentru preluarea din exploatarea societăţii în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova a bunului mai sus descris,motivat de faptul 
că,acesta nu constituie un obiectiv ce se pretează desfăşurării activităţilor comerciale 
permanente. 
 De asemenea, prin adresa nr.67873/2017 S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L 
solicită preluarea suprafeţei de 14.000 mp din suprafaţa totală de teren de 14.536 mp, 
situat in str.Dimitrie Gerota,nr.7, din concesiunea societăţii în folosinţa Municipiului 
Craiova în vederea efectuării reparaţiilor necesare utilizării în condiţii normale,respectiv 
asfaltarea acestuia. 
 În acest sens facem menţiunea că prin H.C.L nr.495/2015,terenul aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova,având valoare de inventar de 1291264,38 lei si 
număr de inventar 42000654,situat în str.Dimitrie Gerota,nr.7,a fost transmis în 
concesiune către S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L,parţial în suprafata de 7823 mp,iar 
prin H.C.L nr.61/2016  S.C Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L a mai preluat tot în concesiune 
suprafata de 6713 mp cu valoare de inventar de 1108048 lei, din acelaşi teren. 
   
  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b  şi Titlului VI 
Proprietatea Publică, art. 858-875 din Noul Cod Civil; 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

  
1. Preluarea din exploatarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL în  

administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, identificate în Anexa la prezentul raport 

2. Darea în administrare către Sport Club Municipal Craiova a bunurilor aparţinând 
domeniului public identificate in anexă la poziţiile 1 şi 2, cu denumirea  „Piaţa 
Brestei”  cât si a terenului aferent cu denumirea “Teren Piaţa Brestei” 

    3. Pe data prezentei se  modifică  în mod corespunzător  art.1, din contractul de 
concesiune 4487/2012  încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi  SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. având ca obiect bunurile care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin   Hotărârârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 



   

 4.   Împuternicirea  Primarului Municipiului Craiova    să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune 4487/2012  încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi  SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

 5.  Modificarea  în mod corespunzător a  Hotărârilor Consiliului Local al 
municipiului Craiova  nr.397/2011,referitoare la aprobarea contractului de concesiune, 
Hotărârea Consiliului Local nr.147/1999 referitoare la înventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, Hotărârea Consiliului Local nr.109/2017 
referitoare la concesionarea unor bunuri. 
 
       Director Executiv,         Întocmit,                                                                                               
              Cristian Ionuţ Gâlea          Insp.Diţoiu Maria-Luiza 
 

 
                                                                                                                       
                   Vizat de legalitate, 
       Cons jur.Isabela Cruceru 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ANEXA LA HOTĂRÂRE 
 
 
Nr.crt Denumire mijloc fix Număr de inventar Valoare de inventar 

PMC (lei) 

1. Piaţa Brestei,str.Brestei,nr.142 A 12007933 214.516,40 

2. Teren Piaţa Brestei-980 mp din care 

780 mp aferenţi construcţiei 

42002194 463.720,32 

3. Teren str.Dimitrie 

Gerota,nr.7,suprafata de 14000 mp 

42002771 2399312,38 
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