
 

  

                                                                                                             
 

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

 

 

HOTĂRÂREA NR. 61 
  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 cererile 
nr. 118168/14.08.2020, nr. 156308/01.10.2018, nr. 200576/05.12.2018 formulate de Ţoancă Viorica, Popa 
Ana-Daeana, Chiriţă Simona Ştefania, prin care solicită eliberarea titlului de proprietate în temeiul art. 23 
din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru terenul intravilan 
situat în Mun. Craiova, str. ___________, nr. _____. 
 Petentele deţin posesia asupra terenului în suprafaţă de 508 mp, ce nu este inventariat în domeniul 
privat sau public al Municipiului Craiova şi nu este impus fiscal pentru intervertirea posesiei într-una 
publică.  

Acest teren se află amplasat între două suprafeţe de teren, una situată la strada Brestei în suprafaţă 
de 510 mp dobândită prin Ordinul Prefectului Judeţului Dolj nr. 305/2018 emis în baza art 36 alin 3 din 
Legea nr. 18/1991 ca urmare a trecerii în proprietatea statului în baza art 30 din Legea nr. 58/1974, iar 
cealaltă suprafaţă de teren 278 mp este dobândită prin cumărare conform contract nr. 6235/2002 NP Dana 
Tomiţă ce provine Titlul de proprietate nr. 1566-44674/1995 emis pe numele Militaru Aurelia, Ciobotea 
Jeana Constanţa. 

Din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare nr. 2542/1976 autentificat de Notariatul de stat, 
în baza căruia a fost acordat Ordinul Prefectului nr. 305/2018, constatăm că terenul în speţă solicitat a se 
atribui în proprietate petentelor a fost deţinut de CAP 1 Mai Cernele. 
 Se constată astfel că terenul în suprafaţă de 508 mp a fost ocupat fară acte de autorul petentelor 
Ţoancă Vasile, posesie continuată de petente, neputând a fi încadrat ca teren aferent casei de locuit şi 
anexelor, precum şi curtea, conform art 23 din Legea nr. 18/1991, întrucât terenul aferent construcţiilor 
cumpărate de Ţoancă Vasile şi preluat de stat a fost reconstituit prin Ordinul Prefectului nr. 305/2018. 
 Terenul în suprafaţă de 508 mp deţinut în posesie nu este declarat în registrul agricol din 
perioadele 1951-1958, 1964-1985, autorul Ţoancă Vasile cu familia sa figurând în anii 1986-1990 doar cu 
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terenul cumpărat de la familia Goangă şi pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Ordinul 
Prefectului nr. 305/2018 şi o suprafaţă de 150 mp fără a se cunoaşte amplasamentul, nicidecum cei 508 
mp. 
 Având în vedere art. 23, 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 
 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; 
 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 resping cererile formulate, în temeiul art. 23 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de petentele Ţoancă Viorica, Popa Ana-Daeana, Chiriţă 
Simona Ştefania privind eliberarea titlului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 508 mp, situat în 
str. ______________, nr. ______ deţinut în posesie precară;  

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 4. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru petentele Ţoancă 
Viorica, CNP _________, cu domiciliul în Mun. Craiova, str. __________, nr. ____, Popa Ana-Daeana, 
CNP _____________, cu domiciliul în Mun. Craiova, str. _________, nr. _______, Chiriţă Simona-
Ştefania, CNP ____________, 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. 5. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                              Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                            Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 


