
 

  

                                                                                                             
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR CRAIOVA  
În componenţa modificată prin Ordinul 2/11.01.2021 emis de Prefectul Judeţului Dolj, 
 

                           
HOTĂRÂREA NR. 12 
din data de 01.03.2021 

 
 PREŞEDINTE: Lia-Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova, 
 SECRETAR:     Nicoleta Miulescu - Secretarul General al Municipiului Craiova, 

 MEMBRII:        Aurelia Filip - Viceprimar al Municipiului Craiova, 

                   Mirel Bontea -  Şef serviciu, Serviciul Registru Agricol,   

         Ionuţ Gâlea - jurist- director executiv Direcţia Patrimoniu, 
                                         Opriş Silviu Ştefan - specialist în măsurători topografice, Biroul Cadastru 

            Stan Constantin - Reprezentant Direcţia Silvică Dolj, 

                                         Marian Calciu, Calotă Clarida, Lucreţia Mengheş, Ingeaua            
                                         Marilena - reprezentanţii proprietarilor 

 
 În temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05 
ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile H.G. 890/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a modului şi modelului de atribuire în proprietate 
precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările şi completările ulterioare;  
 Avand în vedere referatul întocmit de inspector Ştefănescu Ileana din cadrul Serviciului Registrul 
Agricol prezentat în şedinţa Comisiei Locale de Fond Funciar din data de 01.03.2021, care susţine 
solicitarea Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ nr. 76879/2019 prin 
care solicită efectuarea demersurilor necesare punerii în executare a Sentinţei nr. 5481/2017 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8557/63/2016* rămasă definitivă prin respingerea recursului de Curtea de 
Apel în acelaşi dosar, precum şi solicitarea nr. 113312/2020 a Direcţiei Patrimoniu de comunicare a 
demersurilor efectuate pentru executarea Sentinţei nr. 5481/2017 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr. 8557/63/2016* şi a încheierii din data de 24.09.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
5570/63/2019. 
 Propunerea este avizată favorabil de consilier juridic Georgescu Olga din cadrul Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, aviz prezentat în format letric cu adresa nr. 
33253/26.02.2021 emisă de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ; 
 Comisia Locala de Fond Funciar Craiova a votat propunerea în şedinţa din data de 01.03.2021, aşa 
cum este consemnat în procesul-verbal al şedinţei, ce face corp comun cu prezenta hotărâre; 
 Văzând şi dispoziţiile art. 622 alin. 1 Cod de procedură civilă privind aducerea la îndeplinire de 
bunăvoie a hotărârilor judecătoreşti, art. 632 alin. 2 şi art. 633 Cod de procedură civilă, privind hotărârile 
executorii, art. 5 din Anexa la HG nr. 890/2005 referitoare la atribuţiile principale ale Comisiei, coroborat 
cu art. 27 din Anexa la HG nr. 890/2005, care reglementează modul de comunicare a hotărârilor; 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 
 

Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar Craiova, 
 

Hotărăşte: 
 
 
 Art. 1. - Se admite solicitarea Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Craiova; 
 Art. 2. - Se ia act şi se pune în executare Sentinţa nr. 5481/2017 pronunţată de Tribunalul 
Dolj în dosarul nr. 8557/63/2016*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1358/2018 pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova în acelaşi dosarprin care au fost obligate paratele Primăria Craiova prin primar, Consiliul 
Local Craiova, RAADPFL Craiova, fiecare după competenţe: 
 - sa asigure reclamantei Resceanu (fosta Constantinescu) Ana-Maria, dreptul prevăzut de art. 5 
lit. K din Lg. 341/2004, într-una din modalităţile prevăzute de acest text, respectiv cumpărarea sau 
închirierea cu prioritate, fără licitaţie din fondul de stat a unui spaţiu comercial ori de prestări servicii 
corespunzator, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune;  
 - să efectueze toate demersurile, în vederea atribuirii în proprietate reclamantei suprafaţa de 
10000 mp teren extravilan şi 500 mp teren intravilan, cu destinaţia de locuinţă; 
 Art. 3. - Se ia act şi se pune în executare Încheierea din data de 24.09.2019 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5570/63/2019 prin care au fost obligate pârâtele Primăria Municipiului 
Craiova, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi RAADPFL Craiova la plata către reclamanta 
Resceanu (fostă Constantinescu) Ana Maria a sumei de 100 lei pe zi, cu titlu de penalităţi, de la data 
rămânerii definitive a Sentinţei Civile nr. 5481/2017, respectiv de la data de 11.04.2018 până la punerea în 
executare a acestei sentinţe. 
 Art. 4. - Se înscrie şi se propune validarea petentei Resceanu (fostă Constantinescu) Ana-
Maria, cu suprafaţa de 10000 mp teren extravilan şi 500 mp intravilan, în Anexa nr. 5 la regulament 
(aprobat prin HG nr. 890/2005); 
  Art. 5. - Se înscrie în situaţia centralizatoare a cererilor nesoluţionate prevăzută de art. 8 din 
Legea nr 165/2013, petenta Resceanu (fostă Constantinescu) Ana-Maria, cu suprafaţa de teren de 10000 
mp teren extravilan şi suprafaţa de 500 mp teren intravilan.    
  Art. 6. - Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 7. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru petenta Resceanu 
(fostă Constantinescu) Ana-Maria, domiciliată în Mun. Craiova, str. ........................., jud. Dolj, şi cu 
domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat Zarzăra Cristian din Craiova, str. ............................, jud. Dolj. 
Contestaţia se va adresa Comisiei Judeţene Dolj şi va fi depusă la secretariatul Comisiei Locale de 
Fond Funciar Craiova; 
  Art. 8. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                          Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 


