
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind luare act de Sentința Civilă  nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  

de Curtea de Apel Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.68468/2020, raportul nr.69015/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.69351/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentința Civilă  
nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova;      
            În conformitate cu prevederile Sentinței Civile  nr. 1927/2018 pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 
pronunțată  de Curtea de Apel Craiova ; 

 În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.Se ia act de Sentința Civilă  nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 

nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de 
Curtea de Apel Craiova şi se aprobă închirierea, fără licitație, a spațiului care 
aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. A. I Cuza,nr. 6, în 
suprafață de 51,01 mp, către Marinescu Gheorghe. 

  Art.2. Preţul de închiriere al spațiului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza raportului de 
evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Marinescu Gheorghe vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

              INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                 PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
            Mihail GENOIU               Nicoleta MIULESCU 

                                



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                  Se aprobă,  
Direcţia Patrimoniu                                                                       Primar 
Serviciul Patrimoniu                                                               Mihail Genoiu 

nr.68468/11.05.2020 

 

 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 

1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin 
Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova  

 
 

 
 

      Prin dispozițiile Sentinței Civile nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova, 
Municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova și Primăria Municipiului Craiova,  Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova, au fost obligate, fiecare în limitele 
competențelor avute, să asigure  dnlui Marinescu Gheorghe, dreptul prevăzut de art. 5 lit. k din Legea 
341/2004, într-una  dintre  modalitățile prevăzute de acest text de lege, respectiv să-i vândă, să-i 
închirieze sau să-i concesioneze,cu prioritate, fără licitație, spațiul comercial situat la adresa str. A.I 
Cuza, nr. 6 parter.  
 De asemenea, prin Încheierea nr. 2691/03.04.2020 Judecătoria Craiova , încuviințează 
executarea silită , prin toate modalitățile de executare, a titlui executoriu reprezentat de sentința nr. 
1927/18.09.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj- Secția Contencios Administrativ și Fiscal în  dosarul 
nr. 6257/63/2017* privind pe creditorul Marinescu Gheorghe  și debitorii  Municipiul Craiova, prin 
Primarul Municipiului Craiova și Primăria Municipiului Craiova,  Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și RAADPFL Craiova. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova domnul Albu Ionuț-Elian -Executor 
Judecătoresc  în circumscripția Judecătoriei Craiova – Curtea de Apel Craiova , având în vedere  că 
cererea de executare silită formulată de creditorul Marinescu Gheorghe , a fost încuviințată  prin 
Încheierea nr. 2691/03.04.2020, ne pune în vedere ca, în termen de 10 zile de la primirea, lasarea sau 
afișarea la sediul  a somației privind obligația de a face , să ne conformăm titlului executoriu, în sensul 
de a vinde, cu prioritate, fără licitație, spațiul comercial situat la adresa str. A.I Cuza, nr. 6 parter, 
precum și de a achita suma de 3786,50 lei/TVA inclus reprezentând onorariul executorului 
judecătoresc  privind obligația de a face.   

Având în vedere faptul că prin aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea 
spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, numărul spațiilor comerciale 
sau de prestări servicii a scăzut, precum și faptul că autoritatea publică locală a efectuat lucrări de 
reparații aupra spațiului,  modalitatea de punere în aplicare a  Sentinței Civile nr. 1927/2018 pronunțată 
de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 
pronunțată  de Curtea de Apel Craiova, va fi închirierea spațiului situat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.6 
în suprafață de 51,01 mp către domnul Marinescu Gheorghe. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile 
locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:a) date în 
administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale 



   

care le are în proprietate;b) concesionate;c) închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de 
utilitate publică;e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Sentinței Civile  nr. 1927/2018 
pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova, este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și 
aprobarea  Proiectulului de Hotărâre privind unerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 
1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia 
nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova  
 

 

    Director executiv, 
    Cristian Ionuţ Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     Se aprobă,  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       Primar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                   Mihail Genoiu   
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 69015/13.05.2020                                                           
                                                                                                                                  

      RAPORT privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 1927/2018 
pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia 

nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova 
 
   Prin dispozițiile Sentinței Civile nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de 
Curtea de Apel Craiova, Municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova și 
Primăria Municipiului Craiova,  Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL 
Craiova, au fost obligate, fiecare în limitele competențelor avute, să asigure  dnlui 
Marinescu Gheorghe, dreptul prevăzut de art. 5 lit. k din Legea 341/2004, într-una  dintre  
modalitățile prevăzute de acest text de lege, respectiv să-i vândă, să-i închirieze sau să-i 
concesioneze,cu prioritate, fără licitație, spațiul comercial situat la adresa str. A.I Cuza, nr. 6 
parter.  
 De asemenea, prin Încheierea nr. 2691/03.04.2020 Judecătoria Craiova , 
încuviințează executarea silită , prin toate modalitățile de executare, a titlui executoriu 
reprezentat de sentința nr. 1927/18.09.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj- Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal în  dosarul nr. 6257/63/2017* privind pe creditorul 
Marinescu Gheorghe  și debitorii  Municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova 
și Primăria Municipiului Craiova,  Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL 
Craiova. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova domnul Albu Ionuț-Elian -
Executor Judecătoresc  în circumscripția Judecătoriei Craiova – Curtea de Apel Craiova , 
având în vedere  că cererea de executare silită formulată de creditorul Marinescu Gheorghe , 
a fost încuviințată  prin Încheierea nr. 2691/03.04.2020, ne pune în vedere ca, în termen de 
10 zile de la primirea, lasarea sau afișarea la sediul  a somației privind obligația de a face , 
să ne conformăm titlului executoriu, în sensul de a vinde, cu prioritate, fără licitație, spațiul 
comercial situat la adresa str. A.I Cuza, nr. 6 parter, precum și de a achita suma de 3786,50 
lei/TVA inclus reprezentând onorariul executorului judecătoresc  privind obligația de a face.   
 Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce urmează a fi atribuit în 
conformitate cu prevederile Sentinței Civile nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de 
Curtea de Apel, aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova conform HCL nr. 
522/2007 Anexa nr. 2 poz. 376 .  
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 202/2017 spațiul 
situat în Craiova, str. A.I Cuza nr. 6 a fost repartizat în vederea înființării unui centru de 
informare turistică. În acest sens autoritatea publică locală a efectuat lucrării de reparații 
asupra acestui spațiu.Ulterior, prin Sentința  nr. 1281/2019 pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr.13028/63/2017*,rămasă definitivă prin Decizia nr.2623/2019 pronunțată  de 
Curtea de Apel Craiova, s-a anulat în parte Hotărârea nr. 202/25.05.2017 emisă de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, în ceea ce privește articolul 2 al acesteia, privind aprobarea 



 

repartizării spațiului cu altă destinație situat în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza,nr.6, în 
vederea înființării unui centru de informare turistică.  
   Avându-se în vedere  faptul că prin aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 privind 
vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, 
aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, a prevederilor Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, numărul spațiilor comerciale sau de prestări servicii a scăzut, precum și 
faptul că autoritatea publică locală a efectuat lucrări de reparații asupra spațiului, prin 
Referatul de aprobare nr.68468/11.05.2020 s-a propus  ca modalitate de punere în aplicare a  
Sentinței Civile nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova,  
închirierea spațiului situat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.6 în suprafață de 51,01 mp către 
domnul Marinescu Gheorghe. 
 Prețul de închiriere al spațiului, va fi stabilit pe baza unui  raport de evaluare, care va 
fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Potrivit art. 108 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 
după caz, să fie:a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;b) concesionate;c) 
închiriate;d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;e) valorificate prin alte 
modalităţi prevăzute de lege.” 
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.108, art. 287 lit.b, art. 297 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Sentinței Civile  nr. 
1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă 
prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1-Să ia act de  Sentința Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr. 6257/63/2017*, definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel 
Craiova și de propunerea privind  închirierea, fără licitație, a spațiului situat în Craiova, str 
A. I Cuza,nr. 6, în suprafață de 51,01 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Craiova, către domnul Marinescu Gheorghe. 
 2-Preţul de închiriere al spațiului identificat la punctul 1 din prezentul raport, va fi 
stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
            Ionuţ Cristian Gâlea                         Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                        Insp. Daniela Duţu 



 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 69351/13.05.2020 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 

 Având în vedere: 
 

− Referat de aprobare nr. 68468/11.05.2020 şi Raportul nr. 69015/13.05.2020  al Directiei 
Patrimoniu; 

− Sentinţa Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 

6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea 
de Apel Craiova; 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art.108, art.287 lit.b, 
art.297; Cod civil  art.1171, art.1179 Cod civil; 

− Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  

 

 - în sensul luării act de sentința civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 6257/63/2017*, definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel 
Craiova și de propunerea privind  închirierea, fără licitație, a spațiului situat în Craiova, str A. I 

Cuza,nr. 6, în suprafață de 51,01 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, 
către domnul Marinescu Gheorghe.  
  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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