
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind luare act de Sentinţa Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, 

rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, 
pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017 

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

27.08.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.112240/2020, raportul nr.114422/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.117721/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa 
Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj - Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 
23859/215/2017;  
            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  Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă 

definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, 
pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, şi obligă Municipiul Craiova să vândă  
terenul situat în municipiul Craiova, str.Teleajenului, nr. 39 A, în suprafaţă de 154 
mp, la  preţul de 15.400 lei, către Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu 
Nicoleta-Ileana (în calitate de moştenitori ai intimatei-reclamantă Vasile Ileana). 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, în suprafaţă de 554 mp. 
din acte şi 701 mp. din măsurători, în două loturi: 
a) lotul nr. 1, în suprafaţă de 154 mp, identificat prin punctele cadastrale  15-14-13-

12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 din anexa la prezenta hotărâre; 
b) lotul nr. 2, în suprafaţă de 547 mp, identificat prin punctele cadastrale  

9-25-24-23-22-37-31-40-21-38-30-29-28-27-26-21-3-4-5-6-7-8-9 din anexa la 
prezenta hotărâre. 

 Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de dezmembrare a 
terenului identificat la art.2, autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi 
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară Dolj. 



Art.4.Cheltuielile ocazionate de dezmembrarea terenului, conform art.2 din prezenta 
hotărâre, precum şi cele pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi 
Leoveanu Nicoleta-Ileana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

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

                                

  

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 112240  / 04 . 08 . 2020                                                                              Se Aprobă 

                                                                                                                            Primar, 

                                                                                                                       Mihail Genoiu 

 
 
 
 
 

Referat de aprobare 
 

Privind Proiectul de hotărâre a încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
teren situat în Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A, în suprafaţă de 154 mp, 

 către numiţii Vasile Mitică, Vasile Claudiu Ionel şi Leoveanu Nicoleta Ileana, 
în vederea ducerii la îndeplinire a Sentinţei Civile nr. 10581/24.10.2018 

 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019  
a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, 

 
 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 72339/2020, numiţii 
Vasile Mitică, Vasile ClaudiuIonel şi Leoveanu Nicoleta Ileana, au solicitat să se ia act şi să se 
pună în aplicare Sentinţa Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă 
prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 
23859/215/2017.  
 Prin sentinţa civilă menţionată mai sus, rămasă definitivă prin decizia de mai sus, se obligă 
Municipiul Craiova, prin Primarul municipiului Craiova, în calitate de vânzător, să încheie 
contractul de vânzare-cumpărare cu reclamanţii Vasile Mitică, Vasile Claudiu Ionel şi Leoveanu 
Nicoleta Ileana, în calitate de cumpărători, a terenului în suprafaţă de 154mp, din Craiova, str. 
Teleajenului, nr. 39A, la preţul de 15.400 lei, teren identificat prin raportul de expertiză în 
specialitatea topografie, efectuat de expert Dincă F. Constantin, ce face parte integrantă din 
Sentiţa Civilă.   
  Astfel, în conformitate cu prevederile art.108 lit. e, art. 129 alin.(2) lit. c şi alin. (6) lit.b, 
art. 139 alin (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sentinţei Civile nr. 
10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a 
Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, este necesară şi 

oportună promovarea proiectul de hotărâre de aprobare a încheierii contractului de vânzare-
cumpărare a terenului în suprafaţă de 154mp, din Craiova, str. Teleajenului, nr. 39A, la preţul de 
15.400 lei, teren identificat prin raportul de expertiză în specialitatea topografie, efectuat de 
expert Dincă F. Constantin, ce face parte integrantă din Sentiţa Civilă.   
 

 
                                                                                                     
Director executiv,  

                                                                                                   

Cristian Ionuţ Gâlea 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr. 114422 / 07.08.2020                                                           
                                                                                                                    Se aprobă, 

                                                                                                         Primar 
                                                                                                         Mihail Genoiu 

 
 
 
 

RAPORT 
   

Privind  punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, 

pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017 
 
   Prin Sentința Civilă nr. 10581/24.10.2018  pronunțată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr. 23859/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 pronunțată  
de Tribunalul Dolj – Secţia I Civilă în dosarul nr. 23859/215/2017, obligă Municipiul 
Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova, în calitate de vânzător, să încheie contractul 
de vânzare-cumpărare cu reclamanţii Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu 
Nicoleta-Ileana ( în calitate de moştenitori ai intimatei-reclamantă Vasile Ileana), în calitate 
de cumpărători, a terenului situat în Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A, judeţul Dolj, în 
suprafaţă de 154 mp, astfel cum este identificat prin raportul de expertiză în specialitatea 
topografie efectuat de expert Dincă F. Constantin, ce face parte integrantă din sentinţa 
civilă, la un preţ de 15.400 lei. 
 După decesul doamnei Vasile Ileana, la Biroul Individual  Notarial Gunescu-Tudor 
Marilena-Daniela din Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. M18D, parter, au fost încheiate 
actele: 
-Act de Lichidare a Regimului Comunităţii Legale, autentificat cu nr. 887/11.03.2020; 
-Certificat de Moştenitor Suplimentar nr. 18/11.03.2020. 
 În cadrul dosarului succesoral nr. 23/2020, prin actul de lichidare a regimului 
comunităţii legale autentificat cu nr. 887/11.03.2020, au fost stabilite cotele de contribuţie 
la dobândirea/contractarea bunurilor/datoriilor comune de ½ pentru fiecare soţ (soţul 
supravieţuitor Vasile Mitică şi soţul decedat Vasile Ileana), din imobilul situat în Craiova, 
str. Teleajenului, nr. 39 A şi dreptul de folosinţă asupra suprafeţei de 28,47mp, ce face parte 
din suprafaţa totală de 554 mp din acte şi 701 mp din măsurători, a terenului situat în 
Craiova,str. Teleajenului, nr. 39 A, cu nr. cadastral 202379, înscris în cartea funciară nr. 
202379 a localităţii Craiova. 
 În cadrul dosarului succesoral nr. 23/2020, a fost eliberat Certificatul de Moştenitor 
Suplimentar nr. 18/11.03.2020, prin care au fost stabilite cotele ce revin moştenitorilor 
asupra masei succesorale ce se compune din cota indiviză de ½ din imobilul situat în 
Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A şi dreptul de folosinţă asupra suprafeţei de 28,47mp, 

ce face parte din suprafaţa totală de 554 mp din acte şi 701 mp din măsurători, a 

terenului situat în craiova,str. Teleajenului, nr. 39 A, identificat cu nr. cadastral 202379, 

înscris în cartea funciară nr. 202379 a localităţii Craiova. 

  



 

Din masa succesorală de ½ precizată în Certificatul de Moştenitor Suplimentar nr. 
18/11.03.2020 au fost stabilite cotele ce revin moştenitorilor, astfel: 

- Vasile Mitică, în calitate de soţ supravieţuitor, îi revine cota de 2/8 din masa 
succesorală; 

- Vasile Claudiu-Ionel , în calitate de fiu, îi revine cota de 3/8 din masa succesorală; 
- Leoveanu Nicoleta-Ileana, în calitate de fiică, îi revine cota de 3/8 din masa 

succesorală. 
În vederea vânzării terenului în suprafaţă de 154mp, situat în Craiova, str. 

Teleajenului, nr. 39A,  se va realiza dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 202379 înscris 
în CF nr. 202379, în suprafaţă de 554mp din acte şi 701mp din măsurători, în două loturi: 

- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 154mp, stabilit prin raportul de expertiză tehnică 
întocmit de expertul Dincă F. Constantin, pentru imobilul din Craiova, str. 
Teleajenului, nr. 39A, identificat de punctele cadastrale 3-21-16-15-14-13-12-11-
10-9-8-7-6-5-4-3 din ANEXA la raport (Planul de amplasament şi delimitare al 
imobilului din Craiova, str. Teleajenului, nr. 39A); 

- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 547mp, ce este stabilit ca urmare a diferenţei dintre 
suprafaţa de 701mp şi terenul în suprafaţă de 154mp stabilit prin raportul de 
expertiză tehnică întocmit de expertul Dincă F. Constantin, pentru imobilul din 
Craiova, str. Teleajenului, nr. 39. Acest teren în suprafaţă de 547mp este 
identificat de punctele cadastrale 9-25-24-23-22-37-31-40-21-38-30-29-28-27-26-
21-3-4-5-6-7-8-9 din ANEXA la raport. 

În baza Legii nr. 112/199, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 
996/22.04.2009, între Consiliul Judeţean Dolj – Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, 
în calitate de vânzător şi Vasile Mitică şi Vasile Ileana, în calitate de cumpărători a locuinţei  
situate în Craiova, str. Teleajenului, nr. 39A. Ca urmare a fost încheiat contractul de 
închiriere nr. 1068/29.09.2014 între RAADPFL Craiova şi Vasile Mitică şi Vasile Ileana, 
pentru terenul aferent imobilului din Craiova, str. Teleajenului, nr. 39A. 

Potrivit adeverinţei nr. 23387/14.07.2020, eliberată de către RAADPFL Craiova, se 
atestă faptul că domnul Vasile Mitică este la zi cu plata chiriei pentru terenul aferent 
locuinţei din Craiova, str. Teleajenului, nr. 39A.  

De asemenea a fost prezentată şi chitanţă nr. 121871/13.07.2020, eliberată de 
RAADPFL Craiova, privind plata chiriei pentru teren (perioada ianuarie-iulie 2020). 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108 lit. e, art. 129 alin.(2) 
lit. c şi alin. (6) lit.b, art. 139 alin (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Sentinţei Civile nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate 
în dosarul nr. 23859/215/2017, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1- Să ia act de  Sentinţa Civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, 
pronunţate în dosarul nr. 23859/215/2017, prin care obligă Municipiul Craiova, prin 
Primarul Municipiului Craiova, în calitate de vânzător, să încheie contractul de vânzare-
cumpărare cu reclamanţii Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana ( 
în calitate de moştenitori ai intimatei-reclamantă Vasile Ileana), în calitate de cumpărători, 
astfel cum este identificat prin raportul de expertiză în specialitatea topografie efectuat de 
expert Dincă F. Constantin,a terenului situat în Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A, judeţul 
Dolj, în suprafaţă de 154 mp (vezi ANEXA la prezentul raport), la un preţ de 15.400 lei. 

2- Să aprobe dezmembrarea terenului, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, în suprafaţă de 554mp din acte şi 
701mp din măsurători, în două loturi: 



 

a) LOTUL nr. 1, în suprafaţă de 154mp, identificat prin punctele cadastrale  15-
14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 din ANEXA la prezentul raport; 

b) LOTUL nr. 2, în suprafaţă de 547mp, identificat prin punctele cadastrale  
9-25-24-23-22-37-31-40-21-38-30-29-28-27-26-21-3-4-5-6-7-8-9 din ANEXA la prezentul 
raport. 

3- Să aprobe vânzarea, la preţul de 15.400 lei, a terenului situat în Craiova, str. 
Teleajenului, nr. 39 A, judeţul Dolj, în suprafaţă de 154 mp, precizat la punctul 2a din 
prezentul raport  (LOTUL nr. 1), către Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu 
Nicoleta-Ileana.  

4- Să aprobe împuternicirea Primarului Municipiului Craiova pentru 
reprezentarea Municipiul Craiova în faţa notarului public, privind întocmirea actului 
notarial de dezmembrare a terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, aşa cum este prevăzut la punctul 2 din 
prezentul raport. 

5- Să aprobe împuternicirea Primarului Municipiului Craiova pentru 
reprezentarea Municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării  şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, privind vânzarea, la 
preţul de 15.400 lei, a terenului situat în Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A, judeţul Dolj, în 
suprafaţă de 154 mp, (LOTUL nr. 1), precizat la punctul 2a din prezentul raport, către 
Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana. 

6- Cumpărătorii Vasile Mitică, Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana 
vor suporta cheltuielile ocazionate de: 

a) dezmembrarea terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
cu nr. cadastral 202379 înscris în CF nr. 202379, în suprafaţă de 554mp din acte 
şi 701mp din măsurători, în cele două loturi precizate la punctul 2 din prezentul 
raport,  

b) perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

 
 
   Director executiv,                                                                       Întocmit, 
 Ionuţ Cristian Gâlea                                                             cons. Stelian Marta 
 





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 117721/13.08.2020 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere: 
 

− Referat de aprobare nr.112240/04.08.2020 şi Raportul nr.114422/0708.2020 al Directiei 
Patrimoniu; 

− Potrivit prevederilor art.622 din noul Cod de procedura Civilă; 

− Sentinţa civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia 
nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj - Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 
23859/215/2017; 

− În conformitate cu prevederile art.108 lit. e, art. 129 alin.(2) lit. c şi alin. (6) lit.b, art.  din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

− Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− 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 :  
      - Se ia act de Sentinţa civilă nr. 10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă 
prin Decizia nr. 1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţate în dosarul nr. 
23859/215/2017, prin care obligă Municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova, în 
calitate de vânzător, să încheie contractul de vânzare-cumpărare cu reclamanţii Vasile Mitică, 
Vasile Claudiu-Ionel şi Leoveanu Nicoleta-Ileana ( moştenitori ai intimatei-reclamantă 
decedată Vasile Ileana), în calitate de cumpărători, astfel cum este identificat prin raportul de 
expertiză în specialitatea topografie efectuat de expert Dincă F. Constantin, a terenului situat în 
Craiova, str. Teleajenului, nr. 39 A, judeţul Dolj, în suprafaţă de 154 mp (vezi ANEXA la 
prezentul raport), la un preţ de 15.400 lei. 
 

 

                                               Director Executiv,           

                                               Ovidiu Mischianu                          
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