
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                         PROIECT                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind 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 

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

25.02.2021; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.28537/2021, raportul nr.28541/2021 al 

Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.29685/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 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; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului 
modificată și completată; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată şi completată; 

 
 

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 Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2013 şi nr.67/2019. 

  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, 
    Lia-Olguța VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr. 28537 / 15.02.2021 
                                                                                                                                                                                                             

     Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre  privind modificarea contractului de asociere nr. 41/2013 

 
  
 Obiectivul de interes naţional Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat 
în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8 a fost realizat în cadrul conceptual al unui 
complex sportiv ultramodern la nivel mondial care să permită României să susţină 
evenimente sportive de înaltă performanţă, având ca efecte directe dezvoltarea sportului 
şi activităţilor legate de sport. 
  Crearea acestei infrastructuri agrementate naţional şi internațional, constituie un 
factor motivaţional în formarea tinerilor pentru performanţă, alături de creșterea 
competitivității orașului Craiova ca locație pentru derularea evenimentelor sportive 
facilitând şi creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunii. 

Anterior edificării acestui nou complex sportiv, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 397/04.07.2013 a fost aprobată ,,asocierea între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Clubul Sportiv,,Universitatea” din 
Craiova și S.C. Blue Lions Capital S.A., în vederea finanțării și realizării în comun, de 
către părțile  contractante, a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive 
de performanță în municipiul Craiova, conform contractului de asociere prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Pentru punerea în aplicare a articolului 1 din hotărârea menționată, a fost încheiat 
contractul de asociere nr. 41 din 08.07.2013, completat ulterior cu actul adițional nr. 1 
(înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 118784/08.08.2013), având 
articol unic în sensul schimbării datelor de identificare ale părții contractante S.C. Blue 
Lions Capital S.A. cu S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A. 

În conformitate cu Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului (actualizată) 
autoritățile administrației publice au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de 
performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației 
fizice și sportului în comunitățile locale. Totodată, având referință clauzele contractuale-
drepturi și obligații ale părților implicate în contractul de asociere, modernizarea 
vechiului stadion prin edificarea noului complex sportiv, a impus actualizarea clauzelor 
contractuale la nivelul noilor condiții de exploatare a obiectivului, precum și a 
performanțelor clubului/echipei sportive. Asfel,  a fost adoptată Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 67 din 28.02.2019 privind 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.      

Urmare, pentru punerea în aplicare a articolului 1 din hotărârea menționată a fost 
încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 41/08.07.2013, act adițional 
înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 68840/09.04.2019. În cuprins, 
între altele, documentul prevedea și modificarea aportului Municipiului Craiova prin 
punerea la dispoziția  U Craiova 1948 Club Sportiv S. A. a unor dotări și componente din 
Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal,  identificate în Anexele 1 și 2 la contract, 
precum și imobilul ,,Centru Recuperare Luncă”, predarea-primirea acestor bunuri urmând 



a se realiza prin procese verbale. Bunurile menționate în Anexa nr. 2 nu au fost predate și 
clubul nu a exploatat spațiile respective din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion 
de Fotbal. 

Urmare celor prezentate mai sus, în sensul diminuării  aportului Municipiului 
Craiova cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la contract, este necesar şi oportun 
promovarea unui proiect de hotărâre  privind modificarea contractului de asociere nr. 
41/08.07.2013.  

 
 
 
 
 
 
                                                                       Primar,  
                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 

 
                             
 
 
                              
        Director Executiv,                                                                        Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                               Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr. 28541/15.02.2021 
                                                                                                                                                              

     RAPORT, 
pentru adoptarea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova  

privind modificarea contractului de asociere nr. 41/2013 
     

 
 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 S.C. Blue Lions Capital S.A. (ulterior S.C. Club 
Sportiv U  Craiova  S.A., respectiv U Craiova 1948 Club Sportiv S.A.),  în  
vederea  finanțării  și  realizării  în  comun  de  către  părțile contractante  a  
proiectului  de  promovare  și  dezvoltare  a  activității  sportive de performanță  în  
Muncipiul  Craiova,  în  acest  sens   încheindu-se   contractul   de asociere nr. 41 
din 08.07.2013, completat ulterior cu actul adițional nr. 1 (înregistrat la Primăria 
Municipiului Craiova cu numărul 118784/08.08.2013), având articol unic în sensul 
schimbării datelor de identificare ale părții contractante  S.C.  Blue Lions Capital 
S.A. cu S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A., respectiv actul adițional nr. 2. 
 La  baza  adoptării  acestei  Hotărâri  a  Consiliului Local au stat prevederile 
Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000  a educației fizice şi sportului, modificată și 
completată care, la art. 2 alin. 1 stabilește că educaţia fizică şi sportul sunt 
activităţi de interes național sprijinite de stat, iar prin art. 3 alin. 1 obligă 
autoritățile administrației publice  să asigure condițiile organizatorice și materiale 
de practicare a educatiei fizice și sportului în comunitățile locale. 
 Prin   contractul   de  asociere  nr. 41 / 2013,  Municipiul  Craiova  venea  în 
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  standardele   necesare 
funcţionării în bune condiții a bazei sportive, astfel încât să poată fi obținute toate 
licențele  de  organizare  a  activităților  competiţionale.  De asemenea,  ţinându-se 
seama de faptul că la acea dată se demaraseră procedurile legale privind 
construcţia ulterioară 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 dispoziția asocierii. 
 În   data   de   07 noiembrie 2017   este   finalizată   recepția   la   terminarea 
lucrărilor  aferente   investiţiei   Complex   Sportiv   Craiova - Stadion  de  Fotbal, 
investiţie realizată de către Compania Națională de Investiții S.A., în aceeași dată 
fiind   încheiat   protocolul   prin   care   bunul  este  transmis  beneficiarului  final, 
respectiv Municipiul Craiova. 
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 Obiectivul de interes naţional Complexul Sportiv Craiova-Stadion de 
Fotbal, situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8 a fost realizat în cadrul 
conceptual al unui complex sportiv ultramodern la nivel mondial care să permită 
României să susţină evenimente sportive de înaltă performanţă, având ca efecte 
directe dezvoltarea sportului şi activităţilor legate de sport. 
  Crearea acestei infrastructuri agrementate naţional şi internațional, 
constituie un factor motivaţional în formarea tinerilor pentru performanţă, alături 
de creșterea competitivității orașului Craiova ca locație pentru derularea 
evenimentelor sportive facilitând şi creșterea contribuției turismului la dezvoltarea 
regiunii. 

Având referință clauzele contractuale-drepturi și obligații ale părților 
implicate în contractul de asociere, modernizarea vechiului stadion prin edificarea 
noului complex sportiv, a impus actualizarea clauzelor contractuale la nivelul 
noilor condiții de exploatare a obiectivului, precum și a performanțelor 
clubului/echipei sportive. Asfel,  a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 67 din 28.02.2019 privind 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.      

Urmare, pentru punerea în aplicare a articolului 1 din hotărârea menționată a 
fost încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 41/08.07.2013, act 
adițional înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
68840/09.04.2019. În cuprins, între altele, documentul prevedea și modificarea 
aportului Municipiului Craiova prin punerea la dispoziția  U Craiova 1948 Club 
Sportiv S. A. a unor dotări și componente din Complexul Sportiv Craiova-Stadion 
de Fotbal,  identificate în anexele 1 și 2 la contract, precum și imobilul ,,Centru 
Recuperare Luncă”, predarea-primirea acestor bunuri urmând a se realiza prin 
procese verbale. De la data adoptării actului administrativ H.C.L. 67/2019, până în 
prezent, bunurile din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal 
menționate în Anexa nr. 2- spaţii cu destinaţia de  birouri şi spaţii conexe zona 
Tribuna 1, nivel 0 nu au făcut obiectul nici unui proces verbal de predare –primire  
și clubul nu a beneficiat de exploatarea lor (nu au corespuns nevoilor clubului 
pentru organizarea/desfășurarea activităților administrative în birouri), astfel încât 
se concluzionează că, nefiind utilizate de acesta, pot fi retrase din aportul 
municipiului la asociere fără a influenţa negativ condiţiile impuse de clauzele 
contractuale.  

Astfel punctul 4 din contractul de asociere nr. 41/2013, modificat 
conform actului adiţional nr. 2/2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 67/2019, şi având următorul conţinut : 

        ,,În vederea realizării obiectivului 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 1 la 
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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 bunuri se va face prin proces verbal ce va fi 
încheiat în acest sens ”, prin eliminarea din cuprinsul aliniatului 2 a următorului 
fragment de text: ,,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”, 
urmare propunerii de diminuare a aportului Municipiului Craiova în cadrul 
asocierii, devine: 

 ,,În vederea realizării obiectivului 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 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  imobilul ,,Centru 
Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci nr. 86. Predarea-
primirea bunului se va face prin proces verbal ce va fi încheiat în acest sens ”. 
        Ținând  seama de  faptul  că  obiectivul  sportiv  Complex Sportiv Craiova – 
Stadion de Fotbal, a constituit o investiție publică finanțată prin fonduri publice 
nu poate fi exclusă folosirea acesteia și de către alte entități, precum și 
funcționarea pentru alte activități de interes public. Instituirea taxei locale pentru 
folosința temporară a Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal dă dreptul, 
pe de altă parte, și altor utilizatori, contracost și îndeplinind condițiile din 
procedura aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova, să utilizeze bunul.  
Având în vedere art. 285 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, şi anume că dreptul de proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se exercită cu respectarea următoarelor principii: 
a) principiul priorităţii interesului public; 
b) principiul protecţiei şi conservării; 
c) principiul gestiunii eficiente; 
d) principiul transparenţei şi publicităţii ,  
prin predarea pentru fiecare eveniment a obiectivului se are în vedere integritatea 
bunului prin modalitatea de exploatare dar şi  gestiunea eficientă a întregului 
complex sportiv.  
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Totodată, art. 87 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prevede că autoritățile administrației publice locale 
administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile 
proprietate publică sau privată ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în 
conformitate cu principiul autonomiei locale. 
 Astfel, prin disponibilizarea din cadrul asocierii a spațiilor zona Tribuna 1, 
nivel 0, acestea pot face obiectul procedurilor legale de închiriere în vederea 
creșterii veniturilor rezultate din exploatarea Complexului Sportiv Craiova -
Stadion de Fotbal. 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000  a 
educaţiei fizice şi sportului modificată şi completată, art. 129 alin. 2 lit. e 
coroborat cu alin. 9 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 
privind Codul administrativ cu completările ulterioare şi 
 în temeiul art. 139 alin. 3 lit. f, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, propunem spre  aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 
1. Modificarea contractului de asociere nr. 41/2013 având ca obiect  

finanțarea și realizarea în comun de către părțile contractante a proiectului de 
promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în Muncipiul 
Craiova, conform actului adiţional prevăzut în anexa la prezentul raport 

2.  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul  
adițional de modificare a contractului de asociere nr. 41/2013.  

3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al  
Municipiului Craiova nr. 67/2019 privind modificarea contractului de asociere nr. 
41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun  a proiectului de 
promovare şi dezvoltare a activității sportive de performanță în Muncipiul 
Craiova. 
 

Director Executiv, 
Cristian Ionuț Gâlea 

Șef Serviciu, 
Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
 
Semnătura:  

                       
                       Întocmit, 
               Insp. Gionea Silvia 

 Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
 
Semnătura: 
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ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. ............. / 2021 

 

 

              ACT ADIȚIONAL NR. 3 
               La contractul de asociere nr. 41/08.07.2013 
 

Părţile contractante: 

 MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, județul 

Dolj, cod fiscal 4417214, tel. 40251/416235, reprezentat legal prin Primarul 

Municipiului Craiova, Doamna Lia-Olguţa Vasilescu, pe de o parte 

 Și 

 CLUBUL SPORTIV ,,UNIVERSITATEA” CRAIOVA structură sportivă 

cu sediul în Craiova, str. Gheorghe Doja, înregistrat în Registrul Sportiv sub 

DJ/AI/00222/200108985, cod fiscal 7808985, reprezentat prin domnul Pavel 

Badea-Director, 

 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 și numărul de ordine în Registrul Comerțului 

J16/1196/24.07.2013, reprezentat prin domnul Adrian Andrici-Administrator, 

 Având în vedere prevederile Legii educației și sportului nr. 69/2000, 

modificată și completată,  Odonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și 

potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 397/04.07.2013, 

67/28.02.2019 și nr. ................../2021, părţile au convenit, prin voinţa lor comună, 

încheierea prezentului ACT ADIŢIONAL la contractual de asociere nr. 

41/08.07.2013, după cum urmează :  

Art. 1 Punctul 4 APORTUL MUNCIPIULUI CRAIOVA, al Contractului  de 
asociere nr. 41/08.07.2013 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

,,În vederea realizării obiectivului 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 
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sediul în Craiova , Bulevardul Ilie Balaci nr. 8, jud. Dolj, conform Anexei 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  imobilul ,,Centru 
Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci nr. 86. Predarea-
primirea bunului se va face prin proces verbal ce va fi încheiat în acest sens ”. 

 
Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului de asociere nr. 41/08.07.2013 rămân 
neschimbate. 
 

Art. 3 Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte asociată. 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIN CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 

reprezentat prin 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CLUBUL SPORTIV 
,,UNIVERSITATEA CRAIOVA” 

Prin 

Director, 
Pavel Badea 

 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 

 

 

 

Direcţia Economico-Financiară 
Director Executiv, 
Daniela Militaru 

 
 

U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. 
prin 

Administrator 

Adrian Andrici 

Vizat Control Financiar Preventiv,  
Exp. Simona Rugeanu 

 

 

 

Direcția Patrimoniu, 
Director executiv, 

Cristian Ionuț  Gâlea 
 

 

 

Avizat de legalitate, 
Cons. Jur. Nicoleta Bedelici 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  29685/ 16.02.2021 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
  -   Referatul de aprobare nr. 28537/15.02.2021, 

− Raportul nr. 28541/15.02.2021 al Directiei Patrimoniu; 

− În  conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000  a educaţiei fizice şi sportului modificată şi 
completată, art. 129 alin. 2 lit. e coroborat cu alin. 9 lit. a, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare. 

− Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 
-Modificarea contractului de asociere nr. 41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în 
comun de către părțile contractante a proiectului de promovare și dezvoltare a activității 
sportive de performanță în Muncipiul Craiova, conform actului adiţional prevăzut în anexa la 
prezentul raport 
-Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a 
contractului de asociere nr. 41/2013.  
 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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