
 

  

                                                                                                             
 

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

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 
  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 consilier Ilea Cornelia din cadrul Serviciului Registrul 
Agricol prezentat în şedinţa Comisiei Locale de Fond Funciar din data de 01.03.2021, care susţine cererea 
nr. 9532/20.01.2021 formulată de Firulescu George Marian prin avocat Andreea Pruteanu din Baroul Dolj 
de executare de bunăvoie a Deciziei Civile nr. 42/16.01.2020 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
10686/215/2016, prin care s-a constatat nulitatea parţială a Ordinului Prefectului Judeţului Dolj nr. 
218/25.05.2007 în ceea ce priveşte suprafaţa de teren de 274 mp, individualizată prin punctele M-N-12-3-
4-5-M, în schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit de expertul Ionescu Mihai, aflată la fila 351 dosar 
fond, dispunând rectificarea cărţii funciare nr. 57712 Craiova, în sensul radierii terenului în suprafaţă de 
274 mp menţionat anterior din această carte funciară. Petentul Firulescu George Marian a solicitat 
acordarea despăgubirilor pentru imobilul în suprafaţă de 274 mp antemenţionat şi trimiterea dosarului la 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 
 S-a propus să se ia act de Decizia nr. 42/2020 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr 
10686/215/2016, modificarea suprafetei de teren validata in Anexa nr 26/I/5 pozitia 3 prin Hotărârea 
Comisiei Judeţene Dolj nr. 624/2007, în sensul majorării suprafeţei pentru care s-au acordat despăgubiri, 
de la suprafaţa de 1681 mp la suprafaţa de 1955 mp şi înscrierea în situaţia centralizatoare a cererilor 
nesoluţionate prevăzută de art. 8 din Legea nr 165/2013, cu suprafaţa totală de 1681 mp, validată în 
Anexa nr. 26/I/5, poziţia 3 prin Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 624/2007 .  
 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 
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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. 42/16.01.2020 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 10686/215/2016, prin care s-a constatat nulitatea parţială a Ordinului 
Prefectului Judeţului Dolj nr. 218/25.05.2007 în ceea ce priveşte suprafaţa de teren de 274 mp, 
individualizată prin punctele M-N-12-3-4-5-M, în schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit de 
expertul Ionescu Mihai, aflată la fila 351 dosar fond, dispunând rectificarea cărţii funciare nr. 57712 
Craiova, în sensul radierii terenului în suprafaţă de 274 mp menţionat anterior din această carte funciară. 
Petentul Firulescu George Marian a solicitat acordarea despăgubirilor pentru imobilul în suprafaţă de 274 
mp anemenţionat şi trimiterea dosarului la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 
  Art. 2. - Se  modifică suprafaţa de teren validată în Anexa nr. 26/I/5 poziţia 3 prin Hotărârea 
Comisiei Judeţene Dolj nr. 624/2007, în sensul majorării suprafeţei pentru care s-au acordat 
despăgubiri, de la suprafaţa de 1681 mp, la suprafaţa de 1955 mp; 
 Art. 3. -  Se înscrie în situaţia centralizatoare a cererilor nesoluţionate prevăzută de art. 8 
din Legea nr 165/2013, petentul Firulescu George Marian cu suprafaţa totală de 1681 mp, validată 
în Anexa nr. 26/I/5, poziţia 3 prin Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 624/2007 
 Art. 4. - 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 petentul Firulescu 
George Marian, cu domiciliul în Mun. Craiova, str. _______, nr. _____, bl. ____, sc.____, ap._____, jud. 
Dolj. 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 
 
 
 
 


