
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                        

 PROIECT 
                           

            HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
08.11.2017; 

Având în vedere raportul nr.157297/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova; 

    În conformitate cu prevederile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.554, art. 858-870 din  Codul 
Civil; 

 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 aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, prin completare cu bunul ,,Complex Sportiv Craiova - 
Stadion de Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”, 
având valoarea finală a lucrărilor executate de 239 731 352,83 lei (cu TVA 
inclus). 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
                  INIŢIATOR, AVIZAT, 
                    PRIMAR,     PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU  
                 

   Ovidiu MISCHIANU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  157297/ 07.  11.2017                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                                                                            PRIMAR 
                                                                                                                                    MIHAIL GENOIU                                         
                                                                                                                                                                
                    
 
                                                             R A P O R T , 
 
 
              Prin  Hotărârea nr.99/2014, art.3  a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
modificată prin art. 2 din H.C.L. nr.475/11.09.2014 a fost aprobată transmiterea în folosinţă 
gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  prin Compania 
Naţională de Investiţii ,, C.N.I. ” S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova, situat  în  Municipiul  Craiova, b.dul  Ştirbei  Vodă  nr.  34, în  suprafaţă de 76972 mp 
(lotul 2) , liber de orice sarcini, pe bază de protocol, pe perioada realizării obiectivului de 
investiţii ,,Construire Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal”. 
 Construirea unui stadion nou, la standarde internaţionale, care să asigure gradul de 
confort necesar spectatorilor prezenţi la meciuri, precum şi condiţii optime de joc şi antrenament 
al echipei de fotbal are un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei prin organizarea de meciuri 
internaţionale şi atragerea de turişti ce vor fi participanţi activi la acestea precum şi la 
dezvoltarea locurilor de muncă. 
  Prin H.C.L nr. 475/11.09.2014, cu modificările ulterioare, a fost aprobată participarea 
Municipiului Craiova la cofinanţarea cu 10% din valoarea estimată  pentru realizarea de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de 
Investiţii ,, C.N.I. ” S.A.  a obiectivului de investiţii ,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de 
Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”.  
  Executarea obiectivului de investiţii « Construire Complex Sportiv Craiova Stadion de 
Fotbal », s-a realizat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii - C.N.I. S.A. Lucrările 
au fost executate în baza Autorizaţiilor de construire nr.1003 din 24.08.2015 şi nr.1255 din 
25.11.2016, eliberate de Primăria Municipiului Craiova. 
 Având în vedere finalizarea investiţiei ,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal”,  
Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite 
nr. 9, bloc 107, sector 5, investitor al acesteia, a solicitat, prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 146216/18.10.2017, numele persoanelor care să facă parte din 
comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul mai sus menţionat. Drept urmare 
prin Dispoziţia nr.1761/18.10.2017 a Primarului Municipiului Craiova au fost desemnate 
persoanele care să facă parte din comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
mai sus menţionat. În urma constatărilor, comisia decide şi motivează admiterea recepţiei la 
terminarea lucrărilor, şi întocmeste Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrarilor 
înregistrat la Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. cu nr.17425/07.11.2017, valoarea 
finală a lucrărilor executate fiind de 239 731 352,83 lei (cu TVA inclus). 

 Conform art. 5. din Regulamentul privind recepţia construcţiilor “Construcţia poate fi 
dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în 
condiţiile legii şi ale prezentului regulament, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii 
de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. Prin admiterea 
recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu 



prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale 
autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentaţiei privind execuţia”. 
  Conform art.22 alin 2 din acelaşi act normativ“În cazul în care investitorul nu 
îndeplineşte şi calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcţia recepţionată 
potrivit  prezentului regulament”.  

 Având în vedere hotărârile mai sus invocate referitoare la transmiterea cu titlu gratuit a 
terenului  în vederea  realizării obiectivului de investiţii ,,Construire Complex Sportiv Craiova - 
Stadion de Fotbal” precum şi faptul că acesta a fost recepţionat de către comisia special 
constituită  şi de asemenea ţinând cont de prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG 343/2017- de modificare a HG 
273/1994,  se impune preluarea obiectivului de investiţii ,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de 
Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 38, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”. În acest sens prin 
Dispoziţia nr.1810/2017 a Primarului Municipiului Craiova a fost  constituită   comisia  de 
preluare de la  Compania Naţională de Investiţii ,, C.N.I. ” S.A a obiectivului de investiţii 
,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 38, Municipiul Craiova, 
judeţul Dolj” . 
 
 Având în vedere cele prezentate, în data de 07.11.2017 , Comisia stabilită prin Dispoziţia   
nr. 1810/2017 a Primarului Municipiului Craiova a  efectuat preluarea  de la Compania 
Naţională de Investiţii ,, C.N.I. ” S. A  a bunurilor ce constituie  obiectivul de investiţii 
,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal,,   
 Potrivit Protocolului  înregistrat la Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. cu 
nr.17426/07.11.2017  şi la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 157287/2017, Unitatea 
Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova, judeţul Dolj, reprezentat prin Primar, Mihail 
Genoiu în calitatea de beneficiar/primitor, şi Companiei Naţionale de Investiţii ,, C.N.I. ”- S.A, 
in calitate de predator, au procedat la predarea – primirea amplasamentului situat în Municipiul 
Craiova, Bulevardul Ştirbei Vodă, nr. 38, judeţul Dolj, Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 38 (fost 
Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34), str. Ştirbei Vodă nr. 22, Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34, 
Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 34 D, Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 30E (fost nr. 34), Bulevardul 
Ştirbei Vodă nr. 34 BIS (fosta Ştirbei Vodă nr. 34, fost 23 August), Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 
34F (fost nr.40), Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 38E,  amplasament compus din ,,Complex Sportiv 
Craiova - Stadion de Fotbal, Bulevardul Ştirbei Vodă, nr.34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”,  
şi terenul aferent în suprafaţă de 76 972 mp. 
           Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin H.C.L 
nr. 173/2001. Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în 
anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată 
prin Hotărârea Guvernului . nr. 141/2008.  
         În raport de hotărârea mai sus invocată propunerea privind introducerea  obiectivului de  
investiţii ,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal în domeniului public al municipiului 
Craiova, conduce la modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008  prin completarea 
inventarului domeniului public. 
 

    Faţă de cele prezentate ,în conformitate cu prevederile Legii nr 213/1998 privind 
proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia ,modificată şi completată , art.554, art. 858 – 
870 din Codul Civil, şi în temeiul  art.36, alin.2, lit.c  din Legea nr.215/2001 ,republicată,privind 
administraţia publică locală , propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 



1.  Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 141/2008  prin completarea inventarului 
domeniului public cu bunul ,,Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal, B-dul. 
Ştirbei Vodă nr. 34, Municipiul Craiova, judeţul Dolj”, valoarea finală a lucrărilor 
executate fiind de 239 731 352,83 lei (cu TVA inclus). 

  
2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova 

nr. 147/1999 referitoare la însuşirea inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public 
al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

  
 
         Director Executiv,                                                                                Şef Serviciu, 
      Cristian Ionuţ Gâlea                                                                    Madlen Anca Voicinovschi 
 
 
 
 
 
          Avizat pentru legalitate,                                                                        Întocmit, 
   Cons.jur. Alexandra Bianca Beldea                                              Insp. Petroşanu Ştefăniţă                                                                                                               
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