
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind luare act de Decizia Civilă  nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de 

Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.94933/2020, raportul nr.97804/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.98314/2020 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Decizia Civilă  
nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.25748/215/2015;      
 În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2, 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  Decizia Civilă nr.725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 

Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015, prin care municipiul Craiova, prin 
Primar, a fost obligat să-i vândă dlui. Oprișan Silviu Bogdan, locuința situată în 
municipiul Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și 
dependințe, la prețul de 116485 lei, conform raportului de expertiză. 

Art.2. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a locuinţei identificate la art.1, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova.  

Art.3. Se aprobă vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan, a locuinței situată în municipiul 
Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și dependințe, la 
prețul de 116485 lei. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale, de încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, precum şi 
cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară  

             Dolj, pentru imobilul prevăzut la art.3, vor fi suportate de Oprișan Silviu Bogdan.  
Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 

în faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare 
şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară Dolj. 



   
  Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la  aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.144/2012 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Oprișan Silviu Bogdan 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.94933/03.07.2020 

 

 

 

 

                                                      Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre   privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei Civile nr. 

725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015. 
 

  Prin dispozițiile Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015,  Municipiul Craiova, prin Primar-Direcția 

Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuințe  și Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, au fost obligate, să vândă dnlui. Oprișan 

Silviu Bogdan locuința situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj, compusă 

din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 70926/2020, dl. 

Oprișan Silviu Bogdan, a solicitat punerea în executare a Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018,  

rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015, prin care 

Municipiul Craiova, prin Primar-Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuințe  și 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a fost 
obligat, să-i vândă  locuința situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj, 

compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei. 

Locuinţa situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj,  aparţine 

domeniului privat al Municipiului Craiova, fiind identificată la poz. 127 din Anexa 2 la HCL 

nr. 522/2007 şi se află în administrarea RAADPFL 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, Deciziei Civile nr. 

725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 

25748/215/2015, este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea  Proiectulului de 

Hotărâre privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018 

pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015.  

 
 

    Director executiv, 

    Cristian Ionuţ Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                     Se aprobă,  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       Primar 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                   Mihail Genoiu   
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 97804/09.07.2020     
                                                       
                                                                                                                                  
      RAPORT privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018 

pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015. 
 

 
  Prin dispozițiile Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015,  Municipiul Craiova, prin Primar-Direcția 
Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuințe  și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova, au fost obligate, să vândă dnlui. Oprișan Silviu Bogdan locuința 
situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj, compusă din două camere și dependințe, 
la prețul de 116485 lei. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 70926/2020, dl. Oprișan 
Silviu Bogdan, a solicitat punerea în executare a Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018,  rămasă 
definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015, prin care Municipiul 
Craiova, prin Primar-Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Locuințe  și Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a fost obligat, să-i vândă  locuința 
situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj, compusă din două camere și dependințe, 
la prețul de 116485 lei. 
 Locuinţa situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, jud Dolj,  aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, fiind identificată la poz. 127 din Anexa 2 la HCL nr. 522/2007 şi se 
află în administrarea RAADPFL Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 144/2012 Anexa A poz.107.   
  Domnul Oprișan Silviu Bogdan deține contractul de închiriere nr. 757/31.07.2014,  iar 
potrivit adeverinței nr. 19134/12.06.2020 emisă de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, acesta este la zi cu chiria pentru imobilul mai sus 
menționat și potrivit adeverinței nr.24/10.06.2020 emisă de către Asociația de Proprietari Blocul 
B(mic), a achitat taxele de întreținere la zi inclusiv luna aprilie 2020. 
 În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de instanţele de judecată, respectiv de 
vânzare a apartamentului situat în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, către dl Oprișan Silviu 
Bogdan, este necesară preluarea acestei locuințe din administrarea  RAADPFL 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. 129 alin 2 lit.c coroborat 
cu alin 6 lit. b, art. 139 alin2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
25748/215/2015, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1-Să ia act de  Decizia Civilă nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015, prin care Municipiul Craiova, prin Primar, a fost 
obligat, să-i vândă dlui Oprișan  Silviu Bogdan, locuința situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, 
ap.16, jud Dolj, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei, conform 



 

concluziilor  raportului de expertiză întocmit de expert Mustață Firu. 
 2-Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a locuinţei situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova,  în vederea vânzării acesteia către Oprișan Silviu 
Bogdan.  
 3-Vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan, a locuinței situată în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 
3, ap.16, jud Dolj, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei, conform 
Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
25748/215/2015.  
 4-Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale, de încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, precum şi cheltuielile de publicitate 
imobiliară la OCPI Dolj, pentru imobilul menţionat la pct. 3 din prezentul raport,  vor fi suportate 
de domnul  Oprișan Silviu Bogdan.  
 5-Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa 
notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi îndeplinirii 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la OCPI Dolj;  
 6-Modificarea in mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr. 522/2007 și nr. 144/2012. 
 
 
 
              Director executiv,                                            Şef serviciu,                               
              Ionuţ Cristian Gâlea                              Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                           Insp. Daniela Duţu 
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