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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT  
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, a bunului-imobil  care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat  în str.Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării          

 
 
 

               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017. 
          Având în vedere raportul nr.19411/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
bunului-imobil care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării;      

În conformitate cu prevederile Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie şi ale Legii nr.85/1992 privind vânzarea de 
locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat; 

Potrivit sentinţei civile nr. 6150/2015, pronunţată de Judecătoria Craiova şi deciziei 
civile nr. 274/2016, pronunţată de Tribunalul Dolj; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului-imobil „locuinţă Bloc 5, sc. 1, ap. 19, 2 camere, în suprafaţă de 49,94 
mp.”, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat  în str.Constantin 
Argetoianu, nr.10. 

Art.2. Se aprobă vânzarea, către Brezoi Valeriu, în condiţiile Decretului Lege nr. 61/1990 şi 
ale Legii nr.85/1992, a bunului-imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre, la preţul 
de 8339 lei, stabilit de instanţele de judecată în dosarul nr.7341/215/2014. 

Art.3.Cheltuielile ocazionate de intabularea pe numele Municipiului Craiova şi cele  
ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul 
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public, a bunului-imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre, precum şi cheltuielile 
de publicitate imobiliară la OCPI Dolj, vor fi suportate de domnul Brezoi Valeriu.    

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi 
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj. 

 Art.5. Contractul de închiriere nr. 479/12.11.2012, încheiat între Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Brezoi Valeriu, va 
înceta la data încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare a bunului identificat la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 144/2012 şi nr. 522/2007. 

 Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova şi Brezoi Valeriu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 
 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 19411 / 13.02.2017 
                                                                                                        SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 

                                Lia Olguţa Vasilescu 

  
 
 
 

RAPORT 
 
 

Prin adresa nr. 26270/2016, domnul Brezoi Valeriu, domiciliat în Craiova, str. Constantin 
Argetoianu, nr. 10, bl. 5, sc. 1, ap. 19, a solicitat să se ducă la îndeplinire sentinţa civilă nr. 
6150/11.05.2015 a Judecătoriei Craiova – Secţia Civilă, pronunţată în dosarul nr. 7341/215/2014, 
sentinţă rămasă definitivă conform deciziei civile nr. 274/08.02.2016 pronunţată de Tribunalul 
Dolj. 

Urmare a adresei domnului Brezoi Valeriu, Direcţia Patrimoniu a solicitat petentului mai 
multe documente necesare soluţionării solicitărilor formulate de acesta. 

Petentul a transmis: 
- raportul de expertiză întocmit de expertul Mustaţă Firu, raport ce a fost avut în vedere de 

instanţele de judecată la stabilirea preţului de vânzare stabilit de instanţă la valoarea de 8339lei, 
potrivit sentinţei civile nr. 6150/11.05.2015 pronunţată în dosarul nr. 7341/215/2014, rămasă 
definitivă prin sentinţa civilă nr. 274/08.02.2016 a Tribunalului Dolj; 

- contractul de închiriere nr. 139386/14.10.2010 al apartamentului, încheiat cu Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, împreună cu anexele acestuia (Fişa suprafeţei locative închiriate, 
fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare şi Procesul Verbal de predare-primire a locuinţei);   

- contractul de închiriere nr. 479/12.11.2012 al apartamentului, încheiat cu RAADPFL 
Craiova , împreună cu anexele acestuia (Fişa suprafeţei locative închiriate, fişa de calcul pentru 
stabilirea chiriei lunare şi Procesul Verbal de predare-primire a locuinţei); 

- copii după corespondenţa purtată de petent cu autoritatea locală şi RAADPFL Craiova; 
- actul de identitate al lui Brezoi Valeriu; 
- adeverinţa nr. 9311/13.06.2016 eliberată de RAADPFL Craiova, conform căreia că Brezoi 

Valeriu nu înregistrează debite la plata chiriei aferente apartamentului situat în Craiova, str. 
Constantin Argetoianu, nr. 10, bl. 5, sc. 1, ap. 19; 

- certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice nr. 690805/03.06.2016 eliberat de 
Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova, potrivit căruia d-nul Brezoi Valeriu nu figurează cu creanţe 
bugetare către bugetul local şi că nu are bunuri mobile şi imobile în patrimoniu; 

- adresa domnului Brezoi Valeriu prin care precizează că este de acord să suporte toate 
cheltuielile aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi a tuturor cheltuielilor de 
publicitate imobiliară. 

Locuinţa din str. Constantin Argetoianu, nr. 10, bl. 5, sc. 1, ap. 19, este un bun ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, fiind identificat la poz. 92 din Anexa 2 la HCL nr. 
522/2007 şi se află în administrarea RAADPFL Craiova, fiind identificată la poz. 67 din anexa la 
HCL nr. 144/27.09.2012 prin care a aprobat darea în administrarea RAADPFL Craiova a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 



În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de instanţele de judecată, respectiv de 
vânzare a apartamentului situat în Craiova, str. Constantin Argetoianu, nr. 10, bl. 5, sc. 1, ap. 19 
către numitul Brezoi Valeriu, se impune scoaterea din administrarea RAADPFL Craiova a 
apartamentului identificat la poz. 67 din anexa la HCL nr. 144/2012 cu denumirea „Locuinţă Bloc 
5, sc. 1, ap. 19, 2 camere – suprafaţa de 49,94mp, str. Constantin Argetoianu, nr. 10”. 

Instanţa de judecată a constatat, în cadrul sentinţei civile nr. 6150/2015, că petentul Brezoi 
Valeriu, poate beneficia de dispoziţiile Legii nr. 85/1992 ca urmare a faptului că deţine calitatea de 
chiriaş şi a obligat Municipiul Craiova prin Primar să vândă domnului Brezoi Valeriu, în condiţiile 
Decretului Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, locuinţa situată în Craiova, str. Constantin 
Argetoianu, nr. 10, bl. 5, sc. 1, ap. 19cu o suprafaţă utilă de 49,33mp, compus din hol, 3 debarale, 
bucătărie, 2 dormitoare, baie şi alt hol, aşa cum a fost identificată în raportul de expertiză de 
expert Mustaţă Firu, la preţul de 8339lei. 

Având în vedere sentinţa civilă nr. 6150/2015 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 
nr. 7341/215/2014 şi decizia civilă nr. 274/2016 pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 
7341/215/2014 şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, coroborat cu alin. 5 lit. b, art.61 
alin.2 şi art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului local al Municipiului 
Craiova: 

1. Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificat la poz. 67 din anexa la HCL nr. 144/2012 cu denumirea „Locuinţă Bloc 5, sc. 
1, ap. 19, 2 camere – suprafaţa de 49,94mp, str. Constantin Argetoianu, nr. 10”, în 
vederea vânzării acestui bunului-imobil către Brezoi Valeriu. 

2. Vânzarea către Brezoi Valeriu, în condiţiile Decretului Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 
85/1992, a bunului-imobil „Locuinţă Bloc 5, sc. 1, ap. 19, 2 camere – suprafaţa de 
49,94mp, str. Constantin Argetoianu, nr. 10”, aşa cum a fost identificat în raportul de 
expertiză întocmit de expert Mustaţă Firu, la preţul de 8339lei, stabilit de instanţele de 
judecată în dosarul nr. 7341/215/2014, prin sentinţa civilă nr. 6150/2015 a Judecătoriei 
Craiova şi prin decizia civilă nr. 274/2016 a Tribunalului Dolj. 

3. Cheltuielile ocazionate de intabularea pe numele Municipiului Craiova şi cele  
ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la 
notarul public, a bunului-imobil menţionat la pct. 2 din prezentul raport, precum şi 
cheltuielile de publicitate imobiliară la OCPI Dolj, vor fi suportate de domnul Brezoi 
Valeriu.     

4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi 
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la OCPI Dolj; 

5. Prevederile contractului de închiriere nr. 479/12.11.2012, încheiat cu RAADPFL 
Craiova, vor înceta la data încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare a bunului 
menţionat la pct. 2 din prezentul raport. 

6. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 144/2012 şi a HCL nr. 522/2007, ulterior   
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public şi 
îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară la OCPI Dolj. 

 
Director executiv,                                                                                              Întocmit, 
     Ionuţ Gâlea                                                                                           cons. Stelian Marta 
 
 

Vizat pentru legalitate, 



cons. jur. Isabela Cruceru 
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