
 

  

                                                                                                             
 

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

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38 
  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. 162354/04.11.2020 formulată de Trancă Cornel şi Trancă Georgeta prin care solicită eliberarea titlului 
de proprietate în temeiul art 24 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare pentru terenul în suprafaţă de 505 mp situat în Mun. Craiova, str. ________, nr. ______. 
 Petenţii deţin terenul solicitat în concesiune potrivit contractului de concesiune nr. 
232/01.03.2003, actele adiţionale nr. 1/2003 şi nr. 2/2012 încheiate iniţial cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi ulterior prin actul adiţional nr. 2/07.03.2012 cu Municipiul Craiova încheiat până 
la data de 01.03.2052. Potrivit art 7 alin 8 coroborat cu pct XI din contractul de concesiune menţionat se 
prevede că la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să 
restituie concedentului, în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. În 
baza acestui contract de concesiune şi a actului adiţional nr. 1/18.11.2003 s-a eliberat Autorizaţia de 
Construire nr. 14/08.01.2004 pe numele SC Getrans Suma 2-3 Impex SRL pentru edificare imobil 
S+P+2+M, cu destinaţia la subsol şi parter sediu firmă şi show room, iar la etajele 1, 2, mansardă locuinţe. 
 Prin Legea nr. 87/2020 legiuitorul a modificat art. 24 alin 3 din Legea nr. 18/1991, înţeles să 
atribuie în proprietate terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de 
producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei 
de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se 
înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a trei condiţii.Prevederea 
legală nu se circumscrie situaţiei în speţă, prin care petenţii au concesionat terenul în suprafaţă de 505 mp 
în scopul edificării construcţiei şi nicidecum nu au dobândit terenul în folosinţă ca urmare a cumpărării 
construcţiei edificată de fostele entităţi de stat. Pe de altă parte, existenţa concesiunii prevede 
retransmiterea terenului către proprietarul Municipiul Craiova la finalizarea duratei concesiunii, or art 24 
din Legea nr. 18/1991 prevede transferul gratuit al terenului, ceea ce ar fi în contradicţie cu convenţia 
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părţilor.  
 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; 
 Având în vedere art. 24 alin. 3, coroborat cu art. 123 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi aplicarea principiului lex posterior derogant priori 
 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; 
 Vazând şi dispoziţiile 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 respinge cererea formulată de petenţii Trancă Cornel şi Trancă Georgeta pentru 
eliberarea titlului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 505 mp situat în Mun. Craiova, 
str. _______, nr. _____ 
 Art. 2. - Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 3. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru petenţii Trancă 
Cornel, CNP ________, şi Trancă Georgeta, CNP ______, cu domiciliul comun situat 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. 4. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                              Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                            Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 


