
 
  

                                                                                                             
 

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

HOTĂRÂREA NR. 34 
  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;  
 Având 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 cererea 
nr. 178370/2019 completată cu adresa nr. 185095/2020  formulată de Constantin Angela întocmirea 
documentaţiei prealabile pentru emiterea ordinului prefectului judeţului Dolj conform dispozitivului din 
Decizia Civilă nr. 2217/12.12.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 33659/215/2012. 
 Tribunalul Dolj, prin Decizia Civilă nr. 2217/12.12.2013 pronunţată în dosarul nr. 33659/215/2012 
a obligat pârâţii Primăria Municipiului Craiova prin primar, Municipiul Craiova prin primar, Consiliul 
Local al Primăriei Municipiului Craiova, pentru reclamanţii Ciorîia Costinel Paul, Ciorîia Lelioara, Tobă 
Emil, Tobă Georgeta, Constantin Ioan, Constantin Angela, Amzulescu Gheorghiţa, Amzulescu Octavian, 
să întocmească documentaţia prealabilă emiterii ordinului prefectului pentru terenul aferent 
construcţiilor cumpărate de reclamanţi în baza Legii nr. 112/1995 şi să o înainteze Instituţiei Prefectului 
Judeţului Dolj în vederea verificării condiţiilor prevăzute de art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, raportat 
la art. 36 alin. 6 din acelaşi act normativ.  
 Au fost depuse înscrisuri doar de relamanta Constantin Angela, respectiv: certificatul de 
moştenitor nr. 92/06.09.2012 eliberat de NP Dana Tomiţă prin care Constantin Angela a dobândit dreptul 
de proprietate asupra apartamentului cu 3 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 67,75 mp, nefiind 
transmis şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei dobândită de la autorul său defunctul 
Constantin Ioan, contractul de vânzare cumpărare nr. 174/12.05.1997 încheiat între Consiliul Judeţean 
Dolj şi Constantin Ioan şi Constantin Angela ce are ca obiect vânzarea apartamentului cu suprafaţa utilă 
de 67,75 mp, magazie şi cotă pivniţă, precum şi atribuirea în folosinţă a terenului aferent apartamentului 
de 80,27 mp şi folosinţa terenului aferent magaziei de 1,95mp, extras CF 238094 Craiova prin care 
terenul total de 870 mp aferent celor 5 construcţii este intabulat pe numele Municipiului Craiova 
domeniul privat. 

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 

 



 Decizia nr. 3/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind examinarea sesizării 
formulate de Tribunalul Dolj - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, în Dosarul 
nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanțe, pronunţată după hotărârea judecătorească 
antemenţionată, indică faptul că „(...) În situația reglementată de art. 36 din Legea nr. 18/1991 dreptul de 
proprietate asupra terenului a putut fi constituit în patrimoniul proprietarului construcției (în urma 
parcurgerii procedurii legale), legiuitorul neînțelegând să-l redea circuitului civil dinamic, în vederea 
încheierii unor acte de vânzare- cumpărare cu proprietarul construcției; este tot o normă de echitate 
socială; menirea ei a fost să regleze o situație destul de nefirească, generată de limitarea circuitului 
juridic civil și a dreptului de dispoziție asupra terenurilor în perioada 1974-1989. Nu există o rațiune a 
legii care să poată sta la baza acordării unui beneficiu legal al constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 
proprietate în favoarea cumpărătorului construcției, în baza Legii nr. 112/1995. 
 Dispozițiile art. 36 alin. (2) și (3)din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care recunosc o astfel de posibilitate, vizează o altă ipoteză, aceea a titularilor 
dreptului de folosință asupra terenurilor care fuseseră astfel atribuite înainte de anul 1989, pe durata 
existenței construcțiilor (întrucât terenurile nu puteau face obiect al înstrăinărilor, fiind scoase din 
circuitul civil). Pentru această ipoteză legea prevede atribuirea în proprietate a terenurilor prin ordin al 
prefectului. 
 Este vorba așadar, despre situația proprietarilor construcțiilor dobândite înainte de 1989, care 
rămăseseră, în contextul scoaterii terenurilor în afara circuitului civil, titulari doar ai unui drept de 
folosință asupra terenului aferent, acesta fiind convertit prin efectul legii și pe baza ordinului prefectului, 
în drept de proprietate. 
 Or, chiriașii dobânditori ai dreptului de proprietate pe temeiul Legii nr. 112/1995, care au 
beneficiat de o dispoziție de favoare și de o normă de protecție socială la achiziționarea apartamentelor, 
nu sunt în aceeași situație juridică cu cea avută în vedere de legea fondului funciar atunci când a dispus 
convertirea dreptului de folosință asupra terenului aferent construcțiilor în drept de proprietate (în 
favoarea proprietarilor construcțiilor).Ulterior pronunţării Deciziei nr. 3/2017, legiuitorul a aprobat 
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care stabileşte 
la art. 27 alin 2 indice 3 din Legea nr. 18/1991, beneficiul constituirii dreptului de proprietate asupra 
terenului aferent imobilelor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995, prevedere extinsă faţă de norma 
prevăzută de art. 36 alin 2 din acelaşi act normativ.(...)” 
 Ulterior Deciziei nr. 3/2017 pronunţată de ÎCCJ, legiuitorul a aprobat Legea nr. 87/2010 care a 
modificat Legea fondului funciar nr. 18/1991, adăugând la dispoziţiile art. 27 alin. 2 indice 3, dreptul 
proprietarilor construcţiilor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995, de a  dobândi terenurile aferente casei 
de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, dispoziţii care se aplică 
cu prioritate raportat la alte prevederi legale de puterea legii în ierarhia constituţională. 
 Terenul situat sub locuinţă şi magazie face parte din suprafaţa de 870 mp proprietatea 
Municipiului Craiova, fiind intabulat în cartea funciară 238094 Craiova. Pe acest teren sunt amplasate 
cinci construcţii deţinute de proprietari diferiţi. 
 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; 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 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; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar Craiova, 
 

Hotărăşte: 
  
 
  Art. 1. - Se ia act şi se pune în executare Decizia Civilă nr. 2217/12.12.2013 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 33659/215/2012 prin care instanţa a obligat pârâţii Primăria Municipiului 
Craiova prin primar, Municipiul Craiova prin primar, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Craiova să 
întocmească documentaţia prealabilă emiterii ordinului prefectului pentru terenul aferent construcţiilor 
cumpărate de reclamanţi în baza Legii nr. 112/1995 şi să o înainteze Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
în vederea verificării condiţiilor prevăzute de art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, raportat la art. 36 alin. 
6 din acelaşi act normativ; 
 Art. 2. - Se respinge cererea formulată de reclamanta Constantin Angela; 
 Art. 3. - Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 5. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru petenta Constantin 
Angela, CNP ___________, cu domiciliul în Mun. Craiova, str. _________, nr. ____. Contestaţia se va 
adresa Comisiei Judeţene Dolj şi va fi depusă la secretariatul Comisiei Locale de Fond Funciar 
Craiova; 
  Art. 6. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                              Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                            Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 


