
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
            
   

 
                                           HOTĂRÂREA NR. 217 

 
           

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010; 

Având în vedere raportul nr.88175/2010 întocmit de Serviciul Registru Agricol şi 
Măsurători Topo  prin care se propune modalitatea de atribuire a unor loturi de teren din 
municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96, 98, 99, 100/2010; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Hotărârii 
Guvernului nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
îmbunătaţire a situaţiei romilor, modificată prin  Hotărârea Guvernului nr.522/2006 şi 
Legii nr.7/1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2008 
referitoare la aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de selectare a cererilor 
depuse pentru acordare de teren categoriilor de persoane defavorizate, modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2009. 

 În temeiul art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.123, alin1 
şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă lista nominală cu cetăţenii cărora li se concesionează fără licitaţie 

publică, terenuri pentru construcţia de locuinţe, în condiţiile stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2009, prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista nominală a cetăţenilor aflaţi în situaţii speciale (evacuaţi din Târgul 
Romaneşti şi Cartierul Făcăi) cărora li se concesionează fără licitaţie publică 
terenuri pentru construcţia de locuinţe,  prevăzută în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3.  Terenurile ce fac obiectul prezentei hotărâri, se concesionează fără licitaţie, având 
ca scop exclusiv asigurarea condiţiilor de locuit, fiind interzise orice acte de 
dispoziţie (vânzare, închiriere, subînchiriere, donaţie, etc.) asupra acestora, sub 
sancţiunea încetării de drept a concesiunii şi evacuarea concesionarului.  

Art.4. Durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul autorităţii 
locale. 



Art.5. Redevenţa pentru terenurile concesionate, se stabileşte prin raport de evaluare care 
urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.6. Loturile atribuite pentru cetăţenii prevăzuţi la art.1 şi 2 fac parte din domeniul 
privat al municipiului Craiova şi sunt identificate în Tarlaua 51, Parcelele 12, 13, 
zona Hanul Roşu, conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.300/2006, anexa nr.3 la prezenta 
hotărâre şi parte integrantă din aceasta. 

  Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
concesiune şi să îndelinească formalităţile de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.8.  Împotriva listei prevăzute la art.1 se poate face contestaţie, în termen de 7 zile de 
la afişare, către Primarul Municipiului Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2009 

Art.9.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul Registru 
Agricol şi Măsurători Topo vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Dorin Constantin MĂRGĂRIT Nicoleta MIULESCU 
 
 
 





   

        

 Anexa nr.2 la Hotărârea nr.217/2010 
 

      care cuprinde  persoanele defavorizate care au fost  
evacuate din zona Făcăi şi Târgul Romaneşti  

 
 

1 Bolovan Mariana – deţinătoare de dosar 
Udrea Mihai 

3 copii 

2 Cică Maria – deţinătoare de dosar  
DumitruGeorge 

1 copil 

3 Durac Violeta – deţinătoare de dosar 
4 copii 

4 Mihai Făniţă - incluşi toţi 5 într-un dosar 
Mihai Maria 

Marinescu Mircea 
2 copii 

5 Iliu ţă Lenuţa  
Nicolae Robert 

6 Toboşaru Claudiu 
Musi Gabriela – deţinătoare dosar 

7 copii 

7 Băscrăcea Ileana Vandana – deţinătoare dosar 
3 copii 

8 Gruia Fred Florin 
Gruia Luiza – deţinătoare dosar 

9 Dumitru Cristian Romulus 
Stoican Modena – deţinătoare dosar 

2 copii 

10 Falcoe Cosmin Fane – deţinător dosar 
Popa Musi Loredana 

11 Lăutaru Constanţa 

12 Dumitru Sanda 

13 Durac Simona 

14 Mihai Arun 
Mihai Lumini ţa 

15 Bibilică Marin 
Durac Regina 

16 Radu Cornelia 
Buţu Angelica  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dorin Constantin MĂRGĂRIT  


