
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

      HOTĂRÂREA  NR. ___ 
privind respingerea solicitărilor formulate de Clubul Sportiv FC Ştiinţa Malu Mare, 
Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, A.C.S.Orăşenesc Filiaşi 

şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, cu privire la utilizarea Complexului Sportiv 
Craiova–Stadion De Fotbal 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.134913/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi 
nr.135090/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
prin care se se propune respingerea solicitărilor formulate de Clubul Sportiv FC Ştiinţa 
Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, A.C.S.Orăşenesc 
Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, cu privire la utilizarea Complexului Sportiv 
Craiova – Stadion De Fotbal;     

             În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.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 resping cererile nr.101716/26.06.2018 a Clubului Sportiv FC Știinţa Malu 
Mare, nr.102140/26.06.2018 a Asociaţiei Sportive Jiul Podari, nr. 
103212/28.06.2018 a  A.C.S.Metropolitan Işalniţa, nr.103628/28.06.2018 a A.C.S. 
Orăşenesc Filiaşi și nr.105656/02.07.2018 a Clubului Sportiv Școlar Craiova, cu 
privire la folosirea  Complexului Sportiv Craiova - Stadion  de  Fotbal,  situat în 
municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr. 38. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv FC Ştiinţa 
Malu Mare, Asociaţia Sportivă Jiul Podari, A.C.S.Metropolitan Işalniţa, 
A.C.S.Orăşenesc Filiaşi şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

         Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         Se aprobă, 
DIRECŢIA PATRIMONIU           PRIMAR 
Serviciul Administrare și Exploatare Stadion                   Mihail  Genoiu 
Nr. 134913 /27.08.2018 
 
 

 
     RAPORT 
 
 

Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu numerele: 
− 101716/26.06.2018 formulată de CLUBUL SPORTIV FC ȘTIINȚA MALU MARE 
− 102140/26.06.2018 formulată de  ASOCIAȚIA SPORTIVĂ JIUL PODARI 
− 103212/28.06.2018 formulată de  ACS METROPOLITAN IȘALNIȚA 
− 103628/28.06.2018 formulată de  A.C.S. ORĂȘENESC FILIAȘI 
− 105656/02.07.2018 formulată de CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA  

se solicită aprobarea desfășurării partidelor de fotbal ale echipelor care activează în cadrul 
cluburilor/asociațiilor respective pe stadionul din  Complexul Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal, situat în b-dul. Știrbei Vodă nr. 38 (stadion Ion Oblemenco). 
 Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 485/2017 privind 
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizarea temporară a locurilor publice 
,,Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” poate fi făcută pentru evenimente fotbalistice din 
următoarele competiții: meciuri ale echipei Naționale, meciuri interne de Liga I, Cupa Ligii și 
Cupa României începând cu faza șaisprezecimilor, UEFA Champions League, UEFA Europa 
League. 

Din analiza cererilor de mai sus ale CLUBULUI SPORTIV FC ȘTIINȚA MALU MARE 
și ASOCIAȚIEI SPORTIVE JIUL PODARI, nu rezultă liga în care acestea activează și nici 
competiția în cadrul căreia se desfășoară meciurile de fotbal pentru care se solicită utilizarea 
Arenei Sportive.  Pentru o analiză completă a solicitărilor este necesară completarea cererilor cu 
datele de identificare care să clarifice aspectele constatate mai sus. ACS METROPOLITAN 
IȘALNIȚA activează în Liga a IV-a a județului Dolj, A.C.S. ORĂȘENESC FILIAȘI  activează 
în Liga a III-a, CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA solicită disputarea meciurilor 
importante din campionatele Naționale și a celor de la Turneele Finale de Juniori. 

Cu toate acestea analizând pe fond cererile constatăm următoarele: 
Dat fiind numărul mare de solicitări, în ceea ce privește desfășurarea meciurilor pentru 

sezonul competițional 2018-2019 este necesar a se clarifica mai multe aspecte cu privire la 
modul de exploatare a Arenei Sportive.  

Fundamentul care a stat la baza demarării acestei investiții a fost realizarea unui complex 
sportiv ultramodern la nivel mondial care să permită României să susțină evenimente sportive de 
înaltă performanță. Existenţa unor stadioane de înaltă calitate este extrem de importantă pentru 
confortul, siguranţa şi securitatea spectatorilor, jucătorilor, oficialilor, reprezentanţilor presei şi 
personalului.  

Construcția obiectivului a fost finalizată și recepționată în luna noiembrie 2017 și se află, 
pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data recepției în perioada de garanție. 



Suprafaţa de joc/gazonul este o componentă în cadrul investiţiei a cărui utilizare până în 
prezent a necesitat o atenţie deosebită cu implicaţii financiare din partea antreprenorului de 
specialitate pentru consolidarea sistemului radicular și/sau pentru tratamente de întreţinere. 
Constructorul fiind direct răspunzător de calitatea suprafeţei de joc, proprietarul, autoritatea 
locală, s-a aliniat la recomandările acestuia. 

În conformitate cu Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ 
P130/1999, art. 5.2.,  lit. h Obligații și răspunderi ale proprietarilor: ,,iau măsurile necesare 
menținerii aptitudinii pentru exploatare a construcțiilor aflate în proprietate (exploatare 
rațională, întreținere și reparații la timp) și prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor 
furnizate de urmărirea curentă și /sau specială. 
   În topul ,, Stadionul anului” în 2017,  Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, 
situat în b-dul. Știrbei Vodă nr. 38 a obținut locul IV în lume în preferințele juriului. 
 Conform recomandărilor constructorului pentru suprafața gazonată, pe durata exploatării 
regulare aceasta se va folosi cu precădere doar în meciurile oficiale, cu o medie de 110 minute / 
eveniment și o pauză între evenimente de cel puțin 15 (cincisprezece) zile; totodată este transmis 
că maximul de folosire a suprafeței gazonate pentru evenimente sportive, este admis la 180 ore, 
perioadă după care independent de operațiunile agrotehnice practicate, aceasta nu va mai 
corespunde la standardele de calitate cerute de UEFA/FIFA.                                      
 Organizarea de evenimente sportive pe suprafața de gazon, la un interval mai mic decât 
cel recomandat de către constructor conduce la pierderea garanției acordate de către acesta 
beneficiarului- Municipiul Craiova, iar în cazul deteriorării, toate costurile privind refacerea sau 
înlocuirea gazonului vor fi suportate de către autoritatea publică locală.                                
 Starea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal a 
reprezentat și reprezintă o preocupare permanentă din partea autorității locale. Compania 
Națională de Investiții C.N.I. S.A., prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr. 92964/22.05.2018, confirmă referitor la starea gazonului, că anumiți parametrii nu se află în 
standardele prevăzute în ghidurile UEFA. Autoritatea locală, prin adresa 120521/30.07.2018 
transmisă către investitor, Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., anunță că, la sfârșitul 
perioadei de mentenanță, preluarea gazonului nu a fost realizată datorită neconformităților 
existente; prin adresa nr. 130476/20.08.2018, autoritatea locală a solicitat întâlnirea factorilor 
implicați: constructor, investitor pentru data 22.08.2018 în vederea analizării și stabilirii 
măsurilor care se impun privitor la starea suprafeței de joc. Ultima atenționare a autorității 
locale, către Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A.,  este înregistrată sub numărul 
134167/24.08.2018 și prezintă aspectele multiple sesizate în exploatare și care influențează 
negativ, la data prezentei, dezvoltarea plantelor; de asemenea,  sunt solicitate întreprinderea 
măsurilor necesare și eficiente pentru remedierea situației și asigurarea parametrilor de folosință 
a suprafeței de joc la nivelul corespunzător clasei pentru care obiectivul a fost realizat.                        
 Deoarece la această dată gazonul nu se prezintă conform așteptărilor în raport cu: nivelul 
arenei, operațiunile de întreținere efectuate, gradul de profesionalism al celor care au asigurat 
asistența tehnică (societatea S.G.L. B.V. din Olanda), orice mărire a frecvenței de folosire 
conduce la deterioararea mai rapidă și evidentă a acestuia. Față  de  numărul  solicitărilor de 



folosință a obiectivului, programarea evenimentelor sportive  ar  însemna  o  frecvență  de    
utilizare   a  suprafeței  de   joc  mult  mai  mică  decât  recomandarea constructorului.                                   
 În concluzie la cele prezentate, considerăm că acordarea unui drept de folosință acestor 
entități sportive, prin exploatarea excesivă a suprafeței de joc, poate conduce la deteriorarea 
prematură a gazonului și pierderea garanției obiectivului Complex Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal, propunerea executivului fiind aceea de a nu da curs solicitărilor. 

Pe aceleași considerente reamintim  că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 263/2018 au fost respinse cererile nr. 69437/2018 a S.C. U CRAIOVA 1948 S.A. și 
nr. 79634/2018 a domnului Ionașcu Mircea cu privire la utilizarea Complexului  Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal (stadionul ,,Ion Oblemenco”). 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, Legea 213/1998  privind bunurile proprietate 

publică și faptul că administrarea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului 
Craiova este în atributul Consiliului Local, în temeiul art. 36, alin. (2) lit. c),  coroborat cu 
alin.(5) lit.a, art. 45 alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

1. Respingerea cererilor nr. 101716/26.06.2018 a CLUBULUI SPORTIV FC 
ȘTIINȚA MALU MARE, nr. 102140/26.06.2018 a ASOCIAȚIEI SPORTIVE JIUL PODARI, 
nr. 103212/28.06.2018 a  A.C.S. METROPOLITAN IȘALNIȚA,  nr.  103628 / 28.06.2018         
a A. C. S. ORĂȘENESC FILIAȘI și nr.  105656/02.07.2018 a CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR 
CRAIOVA cu privire la folosirea  Complexului Sportiv Craiova - Stadion  de  Fotbal  situat în 
B-dul. Ştirbei Vodă nr. 38  Craiova, judeţul Dolj . 
  
 
 
 
         Director executiv ,                                                        Șef Serviciu, 
                  Gâlea Ionuț Cristian                                            Apostol Bogdan Marinel 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                      insp. Gionea Silvia  
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