
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT    
                                                                                            

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea contractului de asociere nr.41/2003 având ca obiect 

finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității 
sportive de performanță în municipiul Craiova 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 

  Având în vedere expunerea de motive nr.24722/2019, rapoartele nr.30730/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.31410/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de asociere 
nr.41/2003 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și 
dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului 
modificată și completată, Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, 
modificată și completată, Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor și Codului Civil; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, 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 modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea 
și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de 
performanță în municipiul Craiova, conform actului aditional anexă la prezenta 
hotărâre. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2013. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Clubul Sportiv ,,Universitatea” Craiova și U 
Craiova 1948 Club Sportiv S.A. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
    PRIMAR, SECRETAR, 

    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 30730/13.02.2019                                                               

                                                                                             SE APROBĂ, 

                                                                                                        PRIMAR     

                                                                                                  MIHAIL GENOIU 

    

 

                                                                                                         VIZAT, 

                                                                                          VICEPRIMAR 

ADRIAN COSMAN 

 

RAPORT 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  397/2013 s-a aprobat asocierea între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Clubul Sportiv 
Universitatea, din Craiova și SC Blue Lions Capital SA ( ulterior SC Club Sportiv 
U Craiova SA), în vederea finanțării și realizării în comun de către părțile 
contractante a proiectului de promovare si dezvoltare a activității sportive de 
performanță în Muncipiul Craiova, în acest sens încheindu-se contractul de 
asociere nr. 41/2013. 

 La baza adoptării acestei Hotărâri a Consiliului Local au stat prevederile 
Legii nr. 69/2000 privind educația fizica si sportul, modificată si completată care, 
la art. 2 alin. 1 stabileste activitatea sportivă ca fiind o activitate de interes național 
sprijinită de stat, iar prin art. 3 alin. 1 obligă autoritățile administrației publice 
locale să asigure condițiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei 
fizice si sportului în comunitatile locale. 

Prin contractul de asociere nr. 41/2013, Municipiul Craiova venea in 
asociere cu aport constând în dotările sportive ale municipiului, respectiv 
Stadionul Sportiv Ion Oblemenco, precum și orice alte componente ale bazei 
sportive Ion Oblemenco, obligându-se să asigure toate standardale necesare 
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functionării în bune condiții a bazei sportive, astfel încât să poata fi obținute toate 
licențele de organizare a activităților competitionale. De asemenea, tinându-se 
seama de faptul că la acea data se demarasera procedurile legale privind constructia 
ulterioara a unui nou stadion de fotbal pe locația celui ce a facut obiectul asocierii, 
municipiul Craiova se obligă ca la finalizarea noului stadion, toate dotările și 
componentele similare celor prevăzute în contractul de asociere nr. 41/2013 să fie 
puse la dispozitia asocierii. 

 De asemenea, conform punctului 2 din contractul de asociere nr. 41/2013 , 
baza sportivă poate fi utilizată și pentru sedințe de antrenament, centre de 
conferintă, amplasarea echipamentelor de televiziune, ziare, activităti de catering si 
promovare, muzeul echipei, etc. 

 In data de  07 noiembrie 2017 este finalizată recepția la terminarea 
lucrărilor aferente investitiei Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal , 
investitie realizată de către Compania Națională de Investiții SA în aceeași dată 
fiind încheiat protocolul prin care obicetivul este transmis beneficiarului final, 
respectiv Municipiul Craiova. 

 Astfel, au fost constatate inadvertențe de natură funcțională care determină 
modificarea contractului după cum urmează: 

1. Modificarea părții contractante, 
2. Durata contractului, 
3. Exploatarea stadionului și a spațiilor conexe precum și  baza de antrenament, 
4. Corelarea cotei de asociere cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova cu privire la aprobarea taxelor si impozitelor locale, 
5. Termene notificare si comunicare a actelor de executare a contractului de 

asociere, 
elemente care, în cele ce urmează, vor fi detaliate concomitant cu clauza 
contractuală prevăzută în actul aditional anexă la prezentul raport, astfel: 
1.În ceea ce privește modificarea elementelor de identificare ale părților 

contractante, pe tot cuprinsul contractului de asociere nr 41/2013, datele de 
identificare ale părții contractante SC Club Sportiv U Craiova SA si-a schimbat 
denumirea in U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, toate celelalte date de 
identificare ale persoanei juridice ramânând neschimbate, urmând ca pe întreg 
cuprinsul Contractului de Asociere nr. 41/08.07.2013 datele de identificare ale 
părţii contractante  SC CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA se modifică, devinind  
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U Craiova 1948 Club Sportiv S.A  cu sediul social în municipiul  Craiova, 
Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 30, Clădirea Malmo, biroul 4 etaj 3, CUI  
RO31918212/26.06.2013 şi numărul de ordine în Registrul Comerţul 
J16/1196/24.07.2013, reprezentat prin d-ul. Adrian Andrici - Administrator, 
precum şi denumirea imobilului din Stadionul „Ion Oblemenco” în „Complex 
Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal”. 

Motivarea cu privire la această modificare rezultă din schimbarea identității 
persoanei juridice, dovedită cu extras de furnizare informații de la Oficiul Național 
al Registrului Comerțului. 

2. Durata contractului este de 15 ani începând cu data semnării prezentului 
act adițional, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților. Conform punctului 3 
din contractual de asociere nr. 41/2013, durata contractului poate fi prelungită prin 
acordul părților, în acest sens fiind depusă  solicitarea U Craiova 1948 Club 
Sportiv S.A. , înregistrată la autoritatea locală sub nr. 203368/2018. Oportunitatea 
prelungirii termenului contractual este dată de predictibilitate asigurarea unor 
venituri constante din activitatea de exploatare a bazei sportive, siguranța în 
exploatare a acesteia. 

3. Exploatarea atât a stadionului cât și a spațiilor conexe, precum și baza de 
antrenament. 

 Referitor la exploatarea  stadionului cât și a spațiilor conexe, precum și baza 
de antrenament, articolul privind aportul Municipiului Craiova la contractul de 
asociere nr. 41/2013 se modifică și va avea următorul cuprins: ” În vederea 
realizării  obiectului  prezentului contract, Municipiul Craiova va pune la 
dispoziţia U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, pe durata existenţei prezentului 
contract de asociere, pentru fiecare eveniment fotbalistic al calendarului  
competiţional dotările şi componentele din  Complexul Sportiv Craiova-Stadion  
de Fotbal  aflat pe domeniul public al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, 
Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8, jud. Dolj,conform Anexei nr.1  la prezentul contract, 
prin proces verbal  de predare-primire care se va încheia în acest sens .   

 Municipiul Craiova va pune la dispoziţia U Craiova 1948 Club Sportiv 
S.A ,pe durata existenţei prezentului contract de asociere spaţii  cu destinaţia de 
birouri şi spaţii conexe din incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion de 

Fotbal , zona Tribuna 1,  nivel 0, identificate conform Anexei nr.2 la prezentul 
contract, precum şi imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, 
strada Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86, predarea – primirea acestor acestor bunuri 
se va face prin proces verbal ce va fi încheiat în acest sens”.  
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 Modificarea acestei clauze contractuale este determinată de următoarele 
considerente: 

Conform punctului 13 din contractului de asociere nr. 41/2013 în situatia în 
care noul stadion de fotbal cuprinde dotări si componente care nu sunt similare 
celor puse initial la dispozitie, conditiile în care se va face administrarea si 
exploatarea acestota vor fi negociate de către parti. 

Raportat la cele prezentate anterior arătăm faptul că vechiul Complex 
Sportiv ”Ion Oblemenco” era destinat și cuprindea spații atât pentru desfășurarea 
evenimentelor sportive cât și pentru ședințe de antrenament. Noua investiție fiind 
destinată strict evenimentelor sportive. Ca spații similar existente în noua investiție 
față de fostul Complex Sportiv pot fi identificate:  

- Suprafață de joc, 
- Acces VIP, sportivi, vestiare, săli încălzire, zonă mixtă, 
- Zonă primire, 
- Zonă restaurant, 
- Zona loje, 
- Zonă presă și media, împreună cu toate căile de acces în aceste spații, 
însă cuprinde în plus și anumite spații cu destinația de birouri.  
 
Pe de altă parte, instituirea taxei locale pentru folosința temporară a 

Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal. dă dreptul și altor utilizatori 
contracost și îndeplinind condițiile din procedura aprobată de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova să utilizeze bunul. Prin predarea pentru fiecare eveniment a 
obiectivului se are în vedere modalitatea de exploatare, gestiunea eficientă, 
integritatea bunului, etc. În același timp, fiecare organizator de eveniment (inclusiv 
Federația Română de Fotbal pentru meciurile internaționale) își asigură condițiile 
și își asumă obligațiile ce decurg din organizarea unui astfel de eveniment, 
răspunzând direct de nerespectarea acestora, precum și de eventualele distrugeri 
asupra obiectivului. 

Ținând seama de faptul că obiectivul sportiv Complex Sportiv Craiova – 
Stadion de Fotbal, a constituit o investiție publică finantată prin fonduri publice, 
orice act juridic nu poate exclude folosirea acesteia și de către alte enităti, precum 
si functionarea pentru alte activități de interes public, urmând a se modifica punctul 
18 din contractul de asociere nr. 41/2013, în sensul că nu se exclude folosirea şi de 
către alte entităţi, precum şi funcţionarea pentru unele acţiuni de interes public , dar 
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fără a afecta desfăşurarea partidelor din anul competiţional  al echipei de fotbal, 
având în vedere acordul părților. 

În același timp, deși vechiul stadion era dotat și cu spații pentru desfășurarea 
ședințelor de antrenamente cu toate dotarile necesare, noul Complex Sportiv 
Craiova - Stadion de Fotbal nu este dotat cu astfel de spații fiind destinat strict 
pentru evenimente.  

Conform punctului 14 din contractul de asociere nr. 41/2013, după 
constituirea echipei de fotbal, aceasta va beneficia de dotările sportive ale 
Municipiului Craiova, respectiv de stadion și de orice alte componente ale bazei 
sportive deținute de Municipiul Craiova. 

Ținând seama de prevederile menționate mai sus, coroborat cu faptul că 
după construirea noului stadion, echipa de fotbal nu mai beneficiază de o bază de 
antrenament, așa cum exista în vechiul Complex Sportiv ”Ion Oblemenco” este 
necesar a se asigura această necessitate prin punerea la dispoziție a ”Centrului 
Recuperare Luncă” urmând ca U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. să achite către 
Primăria Craiova o sumă ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de 
Consilul Local al Municipiului Craiova. 

De asemenea, ținând seamă de prevederile punctului 13 din contractul de 
asociere nr. 41/2013, urmare a solicitării  U Craiova 1948 Club Sportiv S.A., 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 205793/2018, pot fi puse la 
dispoziția acesteia spații cu destinația de birouri și spații conexe cu plata către 
Municipiul Craiova a unei sume lunare ce va fi stabilită prin raport de evaluare 
însușit de Consilul Local al Municipiului Craiova. 

În acest sens, considerăm necesar modificarea punctului 4 din contractul de 
asociere nr. 41/2013, respectiv în vederea realizării  obiectului  prezentului 
contract, Municipiul Craiova va pune la dispoziţia U Craiova 1948 Club Sportiv 
S.A., pe durata existenţei prezentului contract de asociere, pentru fiecare 
eveniment fotbalistic al calendarului  competiţional dotările şi componentele din  
Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  aflat pe domeniul public al 
municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8, jud. 
Dolj,conform Anexei nr.1  la prezentul contract, prin proces verbal  de predare-
primire care se va încheia în acest sens.  Municipiul Craiova va pune la dispoziţia 
U Craiova 1948 Club Sportiv S.A., pe durata existenţei prezentului contract de 
asociere spaţii  cu destinaţia de birouri şi spaţii conexe din incinta Complexului 
Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal , zona Tribuna 1,  nivel 0, precum şi 
imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, str. Ştirbei Vodă, nr.106. 
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Predarea – primirea acestor acestor bunuri se va face prin proces verbal ce va fi 
încheiat în acest sens. 
 Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare, precum si a Legii nr. 215/2001 
privind administratia publică locală republicată cu modificările si completările 
ulterioare, bunurile apartinând domeniului public al unitătilor administrativ 
teritoriale se afla în administrarea consiliilor locale ale  acestor unități 
administrativ teritoriale, dreptul de administrare al acestora putând fi transmis, 
doar regiilor autonome si instituțiilor publice, proprietarii sau deținătorii acestora 
având obligația să asigure și paza  și protecția lor. 
  Orice alta persoană juridica de drept privat poate deține un bun aparținând 
domeniului public doar in concesiune sau în închiriere, dobândirea acestui drept 
făcându-se doar prin respectarea procedurilor prevăzute de legile speciale 
(procedurile licitatiei publice).  

Pe cale de consecintă, Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal 
poate fi utilizat de către o entitate, doar pentru  desfășurarea unui eveniment și nu 
cu caracter permanent. 

Astfel, se completează punctul 8 din contractul de asociere nr. 41/2013, cu  
punctul (xi) care va avea următorul cuprins: ”să asigure, în afara evenimentelor, 
paza obiectivului Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal ”.   

Totodată, punerea la dispoziție a Complex Sportiv Craiova - Stadion de 
Fotbal făcându-se în urma modificărilor contractului de asociere nr. 41/2013, 
obligația asigurării pazei în afara acestuia va fi asigurată de către Municipiul 
Craiova în calitate de proprietar și administrator al acestui obiectiv, pentru 
”Centrul Recuperare Luncă” și spațiile cu destinația de birouri și spații conexe 
din incinta Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal.  Toate cheltuielile cu 
întreținerea acestora inclusiv plata utilităților și asigurarea pazei cade în sarcina  U 
Craiova 1948 Club Sportiv S.A. 

4. Cota de asociere se modifică și va avea următorul cuprins: ,, U Craiova 
1948 Club Sportiv S.A. va achita către Municipiul Craiova, cele  10% ( zece 
procente)  din sumele încasate de  U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. în urma 
vânzării biletelor şi abonamentelor pentru fiecare meci disputat  în  Complexul 
Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  în care este implicată echipa de fotbal (procent 
determinat după deducerea impozitului pe spectacol calculat conform Codului 
fiscal)  dar nu mai puţin de  taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice -
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Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  stabilite  prin Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Aceasta este determinate de eficiență, eficacitate, economicitate, elemente 
care sunt avute în vedere și la adoptarea taxei de folosință temporară a 
Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal  și care vizează condiții egale 
pentru toți utilizatorii și competitorii interesați. 

Pentru utilizarea Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, prin 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova  privind aprobarea anuală a 
taxelor și impozitelor locale, s-au stabilit taxele pentru utilizarea acestui obiectiv, 
evenimentele ce se pot desfasura în incinta acestuia, precum si procedura de 
utilizare si încasare a acestor taxe. În acest sens, urmează ca pentru punerea la 
dispoziție pe perioada evenimentului, Municipiul Craiova să încaseze 10% din 
vânzarea biletelor și abonamentelor într-un an competițional, dar nu mai puțin 
decât taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice – Complex Sportiv 
Craiova - Stadion de Fotbal stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

5.Modificarea termenelor de  notificare si comunicare a actelor de executare 
a contractului de asociere. 

Punctul 19 din contractul de asociere nr. 41/2013 va avea următorul cuprins: 
„În cazul în care Municipiul Craiova intenţionează să execute orice fel de lucrări 
semnificative ca amploare sau să utilizeze Complexul Sportiv Craiova- Stadion de 
Fotbal” din Craiova pentru unele acţiuni de interes public, va notifica în scris U 

Craiova 1948 Club Sportiv S.A, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, trimisă cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de desfăşurarea unei 
astfel de acţiuni pentru a nu afecta funcţionarea optimă a echipei de fotbal.” 

Această modificare este întemeiată pe Regulamentele Federației Române de 
Fotbal conform cărora în cazul în care se modifică locul de desfășurarea aunor 
partied de fotbal, organizarea acestui eveniment sportive, este obligat să notifice 
Federația și echipa oaspete cu cel puțin 15 (cincisperzece) zile înainte de 
desfășurarea unei astfel de acțiuni. 
 Punctele 15, 16 și 17 din contractul de asociere nr. 41/2013 urmează a fi 
eliminate, acestea cuprinzând clauze contractuale care vizau la momentul respectiv 
aspecte ce țineau de realizarea unui nou complex sportiv, urmând a se renumerota 
articolele din contract. 
 Toate aceste modificări sunt însușite și de cel al treilea partener al asocierii, 
respectiv Clubul Sportiv Universitatea Craiova, astfel cum rezultă din adresa nr. 
1838 din 13.12.2018. 



8 

 

Prin adresa nr. 27455 din 14 februarie 2018 Municipiul Craiova a solicitat 
SC Club Sportiv U Craiova SA, modificarea contractului de asociere nr. 41/2013 
în vederea punerii acestuia în concordanță cu regimul juridic și caracteristicile 
specifice noului obiectiv Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal, în acest 
sens înaintându-se acceptul și propunerile asociatului prin adresa nr. 2651 din 
12.12.2018. 
 Având în vedere cele expuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001 privind administrația publica locala, republicată cu modificările si 
completările ulterioare, Legii 69/2000 a aeducatiei fizice si sportului cu 
modificarile si completarilor ulterioare, a Legii 213/1998 privind bunurile 
proprietatea publica cu modificările si completările ulterioare, Codului Civil, 
propunem: 

1. Aprobarea modificării contractului de asociere nr. 41/2013 având ca 
obiect finantarea si realizarea in comun a proiectului de promovare si 
dezvoltare a activitatii sportive de performanta in municipiul Craiova 
conform actului aditional anexă la prezentul raport. 

2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 
397/2013. 

3. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze 
actul adițional de modificare a contractului de asociere nr. 41/2013. 

  

 

 Director       Șef Serviciu 

Ionut Cristian Gâlea                       Bogdan Apostol 

 

 

Vizat Control Financiar Preventiv 

         Exp. Simona Rugeanu 

                     Întocmit  

 Gabriel Danciu 



                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ACT ADIŢIONAL NR.2  
                              la Contractul  de Asociere nr.41/ 08.07.2013 

 
 
 
 
   Între, 
 
     MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
sediul     în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, CUI 4417214, reprezentat prin d-ul MIHAIL 
GENOIU, Primarul Municipiului Craiova, pe de o parte, 
     şi                                                          
    CLUBUL SPORTIV ,,UNIVERSITATEA  " CRAIOVA structură sportivă cu 
sediul în  Craiova, str. Gheorghe Doja, înregistrat în Registrul Sportiv sub 
nr.DJ/AI/00222/200108985, cod fiscal 7808985, reprezentat prin d-ul. Pavel Badea  -
Director, 
    şi  
 U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, cu sediul social în municipiul  Craiova, 
Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 30, Clădirea Malmo, biroul 4 etaj 3, CUI  
RO31918212/26.06.2013 şi numărul de ordine în Registrul Comerţul 
J16/1196/24.07.2013, reprezentat prin d-ul. Adrian Andrici-Administrator, 
 
 Având în vedere prevederile Legii educaţiei şi sportului nr. 69/2000,  
modificată şi  completată, Legea nr.273/2006, Legea nr.227/2015, Legea nr.215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Hotărârilor   Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 397/2013, nr. 458/2013  şi nr. ……….. /2018  se  încheie 
prezentul act adiţional după cum urmează: 
 Art. 1 Se modifică pe întreg cuprinsul Contractului de Asociere nr. 41/08. 
07. 2013 datele de identificare ale părţii contractante  SC CLUB SPORTIV U 
CRAIOVA S.A. care devine  U Craiova 1948 Club Sportiv S.A    cu sediul social 
în municipiul  Craiova, Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 30, Clădirea Malmo, biroul 4 
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etaj 3, CUI  RO31918212/26.06.2013 şi numărul de ordine în Registrul Comerţul 
J16/1196/24.07.2013, reprezentat prin d-ul. Adrian Andrici-Administrator, 
precum şi denumirea imobilului din Stadionul „Ion Oblemenco” în „Complex 
Sportiv Craiova – Stadion De Fotbal”. 
 Art. 2  Se modifică  punctul 2   din  Contract  şi va avea  următorul 
conţinut: 
 
 ,,Complexul Sportiv  Craiova - Stadion  de Fotbal  poate fi utilizat atât 
pentru   meciurile şi/sau evenimentele oficial programate de către federaţiile 
naţionale sau ligile profesioniste, de FIFA, UEFA, cât şi pentru centrele de 
conferinţă, amplasarea echipamentelor de televiziune, ziare, activităţi de 
catering şi promovare, muzeul echipei etc. de către U Craiova 1948 Club Sportiv 
S.A în scopul prevăzut în acest contract. 
 Art. 3 Se prelungește durata Contractului de Asociere nr. 41 din 
08.07.2013 cu o perioada de 5 ani. 
 Art.4 Se modifică  punctul 4 din contract " APORTUL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA" şi va avea  următorul conţinut:         
 ,, În vederea realizării  obiectului  prezentului contract, Municipiul Craiova va 
pune la dispoziţia U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, pe durata existenţei 
prezentului contract de asociere, pentru fiecare eveniment fotbalistic al 
calendarului  competiţional dotările şi componentele din  Complexul Sportiv 
Craiova-Stadion  de Fotbal  aflat pe domeniul public al municipiului Craiova, cu 
sediul în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8, jud. Dolj, conform Anexei nr. 1  
la prezentul contract, prin proces verbal  de predare-primire care se va încheia 
în acest sens.   

 Municipiul Craiova va pune la dispoziţia U Craiova 1948 Club Sportiv 
S.A, pe durata existenţei prezentului contract de asociere spaţii  cu destinaţia de 
birouri şi spaţii conexe din incinta Complexului Sportiv Craiova -Stadion de 
Fotbal , zona Tribuna 1,  nivel 0, identificate conform Anexei nr. 2 la prezentul 
contract, precum şi imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, 
Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86. Predarea – primirea acestor acestor bunuri se va 
face prin proces verbal ce va fi încheiat în acest sens”.  
 Art. 5  Se modifică şi se completeaza punctul 7 din   contract 
"DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA"  şi va avea   următorul conţinut:     
 ,,DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA. Municipiul Craiova  are 
următoarele drepturi: (i) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra 
Complexului Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal; (ii) să urmărească şi să verifice 
menţinerea şi respectarea destinaţiei bunurilor aportate în vederea realizării obiectului 
asocierii; (iii) să utilizeze Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  pentru 
unele acţiuni de interes public, fără a afecta desfăşurarea partidelor din anul 
competiţional  al echipei de fotbal; (iv) de a încasa impozitul pe spectacole conform 
Codului fiscal; (v) să solicite şi să verifice modul de realizare a obiectului asocierii şi 
îndeplinirea  obligaţiilor care revin asociaţilor, prin intermediul unei persoane special 
desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului; (vi) să încaseze 10% ( 



zece procente) din sumele încasate de  U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în urma 
vânzării biletelor şi abonamentelor pentru un an competitional, în care este 
implicată echipa de fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe 
spectacol calculat conform Codului fiscal)  dar nu mai puţin de  taxele pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice - Complexul Sportiv Craiova - Stadion  
de Fotbal  stabilite  prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova ; 
(vii) să încaseze  suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însuşit de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru spaţiile cu destinaţia de birouri 
şi spaţii conexe identificate conform  Anexei nr. 2 la prezentul contract; (viii) să 
încaseze,  suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însuşit de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă” 
situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86.  

Art. 6 Se completează punctul 8 din contract cu punctul (xi) 
"OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI CRAIOVA",  care va avea   următorul cuprins: 

 "să asigure, în afara evenimentelor, paza obiectivului Complex Sportiv Craiova 
– Stadion de fotbal”. 

 Art. 7. Se modifică punctul 9 ( (i), (iii), (iv) ) din contract "DREPTURILE U 
Craiova 1948 Club Sportiv S.A " şi va avea următorul conţinut: 
 
 ,,U Craiova 1948 Club Sportiv S.A are dreptul: (i) să folosească dotările şi 
componentele din   Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  aflat pe 
domeniul public al  municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, Bulevardul Ilie 
Balaci, nr. 8, jud. Dolj,conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezentul contract  
pentru desfăşurarea activităţilor sportive conform obiectului  contractului de 
asociere, respectiv pentru: (a) participarea la competiţii sportive, respectiv 
pentru desfăşurarea partidelor de fotbal oficial programate de către organismele 
române programate de către organismele române sau internaţionale de fotbal 
sau de club; (b) desfăşurarea unor evenimente legate de activitatea clubului 
(manifestări de promovare a imaginii clubului, întâlniri cu suporterii, partide de 
fotbal oficiale sau amicale etc;      
 (c) selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniul fotbalului; (ii) să 
identifice mijloacele de finanţare ale activităţilor sportive, în conformitate cu 
prevederile statutare; (iii) să amplaseze panouri publicitare pentru sponsori ai 
echipei de fotbal în sălile de conferinţă de presă, în zona mixtă unde se vor 
acorda interviuri, precum şi în incinta Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de 
Fotbal ; (iv) să exploateze veniturile provenite în urma desfăşurării unor 
activităţi de atragere de fonduri, inclusiv prin utilizarea numelui, a emblemei, a 
siglei şi a culorilor clubului; (v) să încaseze sumele rezultate în urma vânzării 
biletelor şi abonamentelor pentru fiecare meci şi/sau eveniment în care este 
implicată echipa de fotbal; (vi) să negocieze, să încheie şi să rezilieze contractele 
şi orice alte acorduri privind antrenarea jucătorilor şi plata acestora, 
organizarea, deplasarea şi sponsorizarea echipei, realizarea publicităţii şi 
drepturile de televizare,   distribuirea de băuturi răcoritoare, materiale 
promoţionale, în cadrul dotărilor şi componentelor din  Complexul Sportiv 



Craiova-Stadion  de Fotbal, puse la dispoziţie ; (vii) să permită, să supravegheze 
şi/sau să organizeze în incinta stadionului: (a) standuri pentru comercializarea 
băuturilor răcoritoare şi/sau a diverselor produse alimentare; (b) standuri 
pentru comercializarea de echipament sportiv şi de produse cu numele, sigla, 
însemnele şi culorile echipei de fotbal; (c) panouri publicitare cu sponsori ai 
echipei de fotbal (în incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion  de Fotbal  în 
sălile de conferinţă precum şi în zona mixtă unde se vor acorda interviuri).
 Art. 8 Se modifică punctul 10 (i) din contract " OBLIGAŢIILE U Craiova 
1948 Club Sportiv S.A ", se completează cu litere de la xvii la xxi şi va avea 
următorul conţinut: 
 (i) să folosească bunurile puse la dispoziție de către Municipiul Craiova 
potrivit destinaţiei lor şi  scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract şi să 
asigure paza acestora pe perioada predării acestora.  
 (xiii) să folosească însemnele Municipiului Craiova în scop publicitar la 
toate evenimentele la care participă echipa de fotbal atât pe  Complexul Sportiv 
- Stadion de Fotbal, cât şi în alte locaţii din ţară sau din străinătate. Aceste 
însemne vor putea fi promovate prin intermediul spaţiilor publicitare situate în 
incinta  Complexul Sportiv - Stadion de Fotbal sau prin intermediul 
echipamentului de joc/prezentare al sportivilor din cadrul echipei de fotbal; 
(xiv) să se asigure, împreună cu asociaţii, că stadionul şi, respectiv,  Complexul 
Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, puse la dispoziţie de Municipiul Craiova vor  
putea fi omologate pentru disputarea partidelor din cadrul Ligii I, Cupa 
României sau cupe europene; 
 (xvii) ,,La finalizarea fiecărui eveniment fotbalistic  în care este implicată 
echipa de fotbal să predea bunurile pe care le-a primit, libere de orice sarcini, pe baza 
unui proces-verbal de predare-primire"; lit. (xviii) să achite cele  10% (zece 
procente) din sumele încasate de  U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în urma 
vânzării biletelor şi abonamentelor pentru un an competițional  în care este 
implicată echipa de fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe 
spectacol calculat conform Codului fiscal)  dar nu mai puţin de  taxele pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice -Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de 
Fotbal  stabilite  prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 (xix) modalitatea de plată va fi următoarea: să achite taxa locală pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, urmând ca la finalul anului competitional, în 
situația în care suma de 10% rezultată din vânzarea biletelor și abonamentelor 
pentru fiecare eveniment este mai mare decât sumele achitate, să plătească 
diferența până la concurența cu această sumă. 
 (xx) să achite  suma lunară  ce va fi stabilită prin raport de evaluare 
însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru spaţiile cu destinaţia 
de birouri şi spaţii conexe identificate conform  Anexei nr. 2 la prezentul 
contract. 
 (xxi) să achite suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însuşit de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare 
Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86;  



 (xxi) să suporte cheltuielile de întretinere care rezulta din folosinta 
exclusiva a imobilului, inclusiv cheltuielile cu paza, pe toata durata contractului 
pentru bunurile menţionate la pct 4 alin. 2 din contract. 
 Art. 9 Se modifică punctul 13 din contract MENŢINEREA OBIECTULUI 
ASOCIERII" şi va avea următorul conţinut:  

 ,,Părţile convin că vor acţiona şi vor  depune toate diligenţele necesare pentru 
realizarea şi menţinerea obiectului prezentului contract de asociere, respectiv pentru 
funcţionarea în condiţii optime a echipei de fotbal . În acest sens, părţile se vor abţine 
de la orice fapte care ar împiedica, diminua sau stânjeni funcţionarea optimă a echipei 
de fotbal avute în vedere de prezentul contract." 
 Art. 10. Se  elimină punctele 15, 16, 17 din  contract . 
 Art.11. Se renumerotează punctul 18 din  contract şi devine  punctul 15, se 
modifică şi va avea  următorul conţinut:  
 ,,Utilizarea în  acelaşi mod a dotărilor şi componentelor din Complexului  
Sportiv Craiova- Stadion de Fotbal conform Anexelor nr.1 şi nr.2  la prezentul 
contract , de către U Craiova 1948 Club Sportiv S.A pentru desfăşurarea 
partidelor din anul competiţional din Liga I, nu exclude folosirea şi de către alte 
entităţi, precum şi funcţionarea pentru unele acţiuni de interes public , dar fără 
a afecta desfăşurarea partidelor din anul competiţional  al echipei de fotbal din 
Liga I.” 

 Art.12  Se renumerotează punctul 19  din  Contract şi devine  punctul 16, se 
modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „În cazul în care Municipiul Craiova intenţionează să execute orice fel de 
lucrări semnificative ca amploare sau să utilizeze Complexul Sportiv Craiova - 
Stadion de Fotbal” din Craiova pentru unele acţiuni de interes public, va 
notifica în scris U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, trimisă cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de 
desfăşurarea unei astfel de acţiuni pentru a nu afecta funcţionarea optimă a 
echipei de fotbal.” 
 Art.13.  Se  renumerotează punctul 20  din  contract  " OBLIGAŢII 
FINANCIARE" şi devine punctul 17.  

 Art.14  Se renumerotează punctul 21 din  Contract şi devine punctul 18, se 
modifică  şi va avea următorul conţinut: 

  ,,U Craiova 1948 Club Sportiv S.A va achita către Municipiul Craiova, 
cele  10% ( zece procente)  din sumele încasate de  U Craiova 1948 Club Sportiv 
S.A în urma vânzării biletelor şi abonamentelor pentru fiecare meci disputat  în  
Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  în care este implicată echipa de 
fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe spectacol calculat 
conform Codului fiscal)  dar nu mai puţin de  taxele pentru utilizarea temporară 
a locurilor publice -Complexul Sportiv Craiova-Stadion  de Fotbal  stabilite  
prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova şi respectiv  către 
Clubul Sportiv „Universitatea” Craiova   cele  cinci procente   din sumele încasate  
în urma vânzării biletelor şi abonamentelor pentru fiecare meci disputat pe Stadionul  



de Fotbal în care este implicată echipa de fotbal. 

U Craiova 1948 Club Sportiv S.A va achita către Municipiul Craiova suma 
lunară  ce va fi stabilită prin raport de evaluare însuşit de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, pentru spaţiile cu destinaţia de birouri şi spaţii conexe 
identificate conform  Anexei nr. 2 la prezentul contract, respectiv  suma ce va fi 
stabilită prin raport de evaluare însuşit de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, 
Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86.  

  Art.15.  Se renumerotează punctele 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  
din contract care devin punctele 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
 Art. 16 . Celelalte prevederi ale Contractului de Asociere nr. 41/08.07.2013 
rămân nemodificate. 
 Art.17 Prezentul act adiţional a fost întocmit în trei exemplare ,câte unul 
pentru  fiecare parte. 
 
 
 
               MUNICIPIUL CRAIOVA                                    CLUBUL SPORTIV  
                                                                                           ,,UNIVERSITATEA" CRAIOVA 
                         PRIMAR,                                                                      prin 
                  MIHAIL GENOIU                                                           Director,                    
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        Direcţia Economico- Financiară                           S.C. ..................................... 
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                  Lucia Ştefan                                                            Administrator, 
 
         Vizat Control Financiar Preventiv                              ADRIAN ANDRICI 
               Exp. Simona Rugeanu                                                                                        
               

 Direcția Patrimoniu                                                                                                               
              Director Executiv, 
            Cristian Ionuţ Gâlea 
 
             Avizat de legalitate, 
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RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand în vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 2507/07.01.2019; 

− Raportul nr. 16174/22.01.2019  al Directiei Patrimoniu; 

− Conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică coroborată cu Legea nr. 

69/2000 a educaţiei fizice şi sportului ; 

− Având în vedere Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor; 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

  propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 

-  Aprobarea modificării contractului de asociere nr. 41/2013 având ca obiect finantarea si realizarea in 
comun a proiectului de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta in municipiul 

Craiova conform actului aditional anexă la prezentul raport. 

-   Modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2013. 

- Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a 

contractului de asociere nr. 41/2013. 

 

 

           Director Executiv,             Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Nicoleta Bedelici 
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