
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                   PROIECT   

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.228/2020 
referitoare la 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 
30.09.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.157413/2021, raportul nr.161320/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.162774/2021 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.228/2020 referitoare la luare act de Decizia 
Civilă nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.25748/215/2015;    
 În conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații 
cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau 
bugetare de stat; 
 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.228/2020  şi va avea urmărorul conţinut: 

             “Art.3. (1) „Se aprobă 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,  cu plata prețului în rate pe o perioadă de 5 ani 
și cu un avans de 50000 de lei, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta 
hotărâre.” 
(2) „ Se aprobă contractul de vânzare cumpărare cu plata prețului în rate  pentru 
locuința ce aparține domeniului privat al  Municipiului Craiova, situată în str. 
Rovinari, bl.b, sc. 3,  ap.16 , conform anexei nr.2 care face parte din prezenta 
hotărâre.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.228/2018 rămân nemodificate. 

Art.3. 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, 
Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 



                                

  

 



   

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                  
Direcţia Patrimoniu                                                                       
Serviciul Patrimoniu                                                                
nr.157413/06.09.2021 
 
 
 
 
                                                      Referat de aprobare 

la Proiectul de hotărâre   privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 228/2020. 

 
  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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 228/2020 la art. 1 s-a luat  
act de  Decizia Civilă nr.725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj , iar 
la art. 2 s-a aprobat 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 . 

 Ulterior, prin adresa nr. 70942/2021 Oprișan Silviu Bogdan a solicitat în temeiul art. 7 
din  Legea 85/1992, încheierea contractului de vânzare cumpărare pentru apartamentul situat în 
Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc.3, ap.16, cu plata ptrețului în rate. 

 Întrucât  prin Decizia Civilă nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015 cât și prin  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 228/2020  nu a fost stabilită modalitatea de plată, iar potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea 85/1992 „Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice 
sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de 
intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata 
integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.”,  
este necesară și oportună dezbaterea și  analizarea   Proiectulului de Hotărâre privind  
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 228/2020.  
 
 
                                                                     Primar, 

                                             Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                            

        Director Executiv,                                                                                  Șef Serviciu, 
     Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                          Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.161320/ 13.09.2021    
                                                
 
        
 
                                                                                                                                  
      Raport  privind  modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 228/2020. 
 
 

 
  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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 228/2020 la art. 1 s-a 
luat  act de  Decizia Civilă nr.725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul 
Dolj , iar la art. 2 s-a aprobat 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 . 

Întrucât  prin Decizia Civilă nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015 cât și prin  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 228/2020  nu a fost stabilită modalitatea de plată, iar potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea 85/1992 „Locuinţele construite din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât 
locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea 
acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi 
ale prezentei legi.”, prin adresa nr. 70942/2021 dl. Oprișan Silviu Bogdan a solicitat în 
temeiul art. 7 din  Legea 85/1992, încheierea contractului de vânzare cumpărare pentru 
apartamentul situat în Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc.3, ap.16.  

Potrivit art. 11 din  Legea 85/1992 „În cazul vânzării locuinţelor prevăzute la art. 1, 
art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achita un 
avans minim de 10% din preţul locuinţei. 

Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor eşalona pe o perioadă de 
maximum 25 de ani, cu o dobândă anuală de 4%. 

 Nu pot cumpăra locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au 
altă locuinţă proprietate personală.” 

Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria Craiova sub nr. 143022/16.08.2021 dl 
Oprișan Silviu Bogdan ne-a transmis o declarația notarială prin care arată că atât dânsul cât 
și soția, nu dețin o altă locuință, inclusiv casă de vacanță, nu au înstrăinat o locuință după 
data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat și/sau nu au beneficiat de sprijinul statului în 
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credite și execuție pentru realizarea unei locuințe , nu dețin, în calitate de chiriași, o altă 
locuință din fondul locativ de stat și au  menționat că  în familie nu există persoane care să 
dețină altă locuință proprietate personală . 

De asemenea, ne-a comunicat că va achita un avans în sumă de 50000 de lei, iar 
diferența de sumă din prețul stabilit prin hotărârea Tribunalului Dolj, respectiv suma de  
66485 lei, eșalonată  în rate lunare pe o perioadă de 5 ani. 

Pentru diferența  de preț de 66485 lei eșalonată pe o perioadă de 5 ani se va plăti o 
dobândă anuală de 4%, conform graficului de rambursare, anexa nr.1 la prezentul raport. 

În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, 
cumpărătorul va plăti o dobândă de 8% pe an asupra acestor rate. 

 În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea 
vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în 
condiţiile legii. 

 Până la achitarea integrală a preţului, locuinţa dobândită în condiţiile prezentei legi 
nu poate fi înstrăinată sau restructurată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. 
Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra 
locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru. 

Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţele construite 
din fondurile statului se varsă integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în 
care se află situate locuinţele respective. 
 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 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 522/2007 și este înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 201194-C1-U52.  
 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 Legii 85/1992 vanzarea de 
locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor 
economice sau bugetare de stat, cu modificările și completările ulterioare, 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, Referatului de aprobare 
nr.157413/06.09.2021, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1- modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 228/2020, după cum urmează: 
 I  Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 (1) „ Se aprobă 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,  cu plata prețului în rate pe o perioadă de 5 ani și cu un avans de 50000 de lei, 
conform anexei nr. 1 la prezentul raport.” 
  (2) „ Se aprobă contractul de vânzare cumpărare cu plata prețului în rate  pentru 
locuința ce aparține domeniului privat al  Municipiului Craiova, situată în str. Rovinari, bl.b, 
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sc. 3,  ap.16 , conform anexei nr. 2 la prezentul raport.” 
 2- Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
 
 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Primar 







ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR.______/2021 
                                                                                                              
 

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE cu plata in rate pentru locuința ce aparține 
domeniului privat al  Municipiului Craiova, situată în str. Rovinari, bl.b, sc. 3,  ap.16   

 
 
 
 I. PARTILE CONTRACTANTE  
 1. Municipiul Craiova , în calitate de vânzător cu sediul în Craiova , strada Târgului, 
nr.26, județul Dolj, cod fiscal nr. 4417214,  reprezentat de doamna Primar Lia Olguța-
Vasilescu, având calitate de VÂNZĂTOR, în baza Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă 
definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 25748/215/2015 și  Legii nr. 85/1992 
privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din 
fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată și actualizată, pe de o parte,  
 si  
 2.Oprișan Silviu-Bogdan, domiciliat în Craiova, jud.Dolj, CNP ______, CI seria ___ 
nr. _______ eliberat SPCLEP Craiova la data de 19.03.2013, titular al Contractului de 
Închiriere nr.757 din 31.07.2014, eliberat de Regia Autonomă de Administrare a Fondului 
Locativ Craiova, în calitate de CUMPĂRĂTOR,  
 
 Au convenit încheierea prezentului contract de vânzare în urmatoarele condiții  
  
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 Art. 1(1) Obiectul prezentului contract îl constituie  vânzarea cu plata în rate a 
locuinței situată în Municipiul Craiova, strada Rovinari, bloc b, sc.3, ap.16, proprietatea 
privată a Municipiul Craiova, compusă din. 2 camere și dependințe, în suprafață de 26,9 mp, 
identificată cu numărul cadastral 201194-C1-U52 și înscrisă in Cartea Funciară nr. 201194-
C1-U52 a Municipiului Craiova. 
 (2) Dreptul de proprietate asupra locuinţei  mai sus menţionată, se transferă de la vânzător la 
cumpărător, după achitarea integrală a preţului contractului, conform dispoziţiilor cap.IV din 
prezentul contract. Vânzătorul îşi rezervă proprietatea până la achitarea integrală a preţului, în 
condiţiile art.1684 Cod Civil.  
 Art.2 Vânzarea proprietății imobiliare descrise la Art.1. este reglementată prin:  
 - Deciziei Civile nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în 
dosarul nr. 25748/215/2015 
 -Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite 
din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 -Decret-Lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile 
statului catre populatie, cu modificările și completările ulterioare;  
 

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 
 Art.3 Valoarea de vânzare a locuinței descrisă la art.1. este de 116485  lei, stabilit prin 
Decizia Civilă nr. 725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
25748/215/2015 conform Raportului de evaluare  întocmit de exp. Mustață Firu.  
 Art.4 Prețul locuinței se achită în rate lunare cu  un avans în cuantum de 50000 lei 



reprezentând minim de 10%, iar restul de plată reprezentand 66485 lei, în rate lunare pe o perioada 
de 5 ani, conform desfășurătorului,  anexa nr.1 la prezentul raport. 
  Art. 5 Pentru achiziționarea locuinţei cu plata în rate, ratele lunare cuprind o dobândă anuală 
de 4%, aceasta dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.  
 Art. 6 Ratele se vor achita pentru luna în curs, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei luni, 
după cum urmează: prin ordin de plată în contul autorităţii administraţiei publice locale nr. 
.................... deschis la Trezoreria Craiova, CIF …..... sau la casieria Direcţiei Impozite şi Taxe din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova, conform scadenţarului anexă la prezentul contract;  
 Art. 7 În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, 
cumpărătorul va plăti o dobândă de 8% pe an asupra acestor rate. 
 

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 
 Art.8  Dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus menţionat, se transferă de la vânzător 
la cumpărător, după achitarea integrală a preţului contractului, cu îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de autoritatea administraţiei publice locale în acest 
sens;   
 Art.9 De la data semnării prezentului contract, sarcinile si riscurile trec asupra 
cumparatorului.  
 
  V. GARANȚII 
 Art.10 Cumpărătorul a luat cunostinta despre starea locuintei  care face obiectul prezentului 
contract, aceasta corespunzand necesitatilor si exigentelor sale, riscul bunului fiind transferat 
cumparatorului la data semnarii prezentului contract.  
  Art.11 Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare 
fiscală nr. …………… din data de ………………….., eliberat de Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia de Impozite şi Taxe, precum și cheltuielile cu întreținerea, conform adeverinței Asociației 
de Proprietari Blocul b , nr.158/13.09.2021. 
  Art.12. Vânzătorul declară sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, privind falsul în 
declaraţii, că nu este în niciuna dintre situaţiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde 
şi că bunul imobil ce formează obiectul prezentului înscris nu este clasat ca monument istoric, 
ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de 
retrocedare a proprietăţii în baza legilor speciale sau procedurii de expropriere şi nu face obiectul 
unui patrimoniu de afectaţiune, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea 
altor persoane sau încheiate pacte de opţiune sau promisiuni de vânzare cumpărare a acestui bun, 
niciun terţ nu are drept de preemţiune în ceea ce priveşte imobilul sau părţi din acesta (sau orice 
drept asupra acestora, în tot sau în parte), nu este sechestrat, grevat de sarcini şi urmăriri de orice 
natură, nu a fost scos din circuitul civil şi nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau 
insesizabilitate legală sau convenţională.  
 Art.13 Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor 
persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru informare nr. .................... din 
data de ....................... eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară .  
 Art.14 Pentru aceasta locuința s-a întocmit certificatul de performanţă energetică a clădirii 
înregistrat sub nr. ………… din data de ………….., certificat întocmit de inginer auditor energetic 
………………………, conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică …….  
 Art.15 Prezentul contract va fi autentificat la notarul public agreat de părți. Cheltuielile 
ocazionate de încheierea  prezentului contract, inclusiv cele pentru înscrierea prezentului contract în 
cartea funciară, cele pentru obţinerea certificatului de performanţă energetică şi a altor documente 
necesare perfectării contractului sunt suportate de cumpărător.   
 

VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI 
 A. OBLIGATIILE VANZATORULUI  



 Art.16 Vânzătorul garantează cumpărătorul contra evicţiunii şi viciilor ascunse conform 
art.1695 şi art.1707 Cod Civil.  
 B. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI  
 Art.17 La data autentificarii prezentului contract, cumparatorul se obligă, in conditiile legii, 
să înscrie în evidentele de publicitate imobiliara, respectiv in Cartea Funciara, pe cheltuiala proprie, 
dreptul de proprietate asupra locuintei  identificata la art.1, precum  si ipoteca legala pentru  restul 
de preţ datorat  şi  interdicția de instrainare, până la achitarea integrală a preţului.  
 Art. 18 În termen de 30 de zile de la data achitării integrale a preţului locuinţei, 
cumpărătorul se obligă să îndeplinească formalităţile de întabulare definitivă a locuinţei în cartea 
funciară, pe numele său, în baza adresei eliberată de autoritatea administraţiei publice locale prin 
care se adevereşte plata integrală a preţului, precum şi să înscrie locuinţa pe rolul său fiscal. 
 Art. 19 (1)Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea proprietăţii imobiliare respectiv 
ratele lunare conform scadenţarului anexă la prezentul contract, la termenul şi în condiţiile stabilite 
prin prezentul contract. În caz de neplată a 6 rate consecutive de către cumpărătorul locuinţei,  
contractul de vânzare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate , titularul contractului 
având obligația de a preda locuința.  
 (2) Cumpărătorul are dreptul să achite în avans, în totalitate sau parţial, ratele rămase, 
inclusiv dobânda, până la achitarea integrală a preţului contractului.  
 
 VII. INTERDICTII  
 Art.20 Imobilul identificat la art.1, nu poate face obiectul unor acte de dispozitie intre vii 
până la achitarea integrală a preţului. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de 
proprietate in cartea funciara, pe cheltuiala cumpărătorului, in conditiile legii.  
  
 VIII.REZOLUTIUNEA SI NULITATEA CONTRACTULUI  
 Art. 21 Prezentul contract se rezoluționează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în 
întârziere și altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești,  fără posibilitatea acordării 
unui termen de graţie, în situaţia în care cumpărătorul nu achită șase rate consecutive 
 Art. 22 Neexecutarea culpabilă a contractului conduce la desființarea acestuia fără punere în 
întârziere a cumpărătorului și fără nicio altă formalitate.  
  
 IX. LITIGII  
 Art.23 Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona 
pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre solutionare 
instantei judecatoresti competente de pe raza Municipiului Craiova.  
  
 X. FORTA MAJORA  
 Art.24 Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere partile, cu obligatia 
instiintarii in termen de 3 zile de la producerea evenimentului.  
 Redactat la …................., în 6 exemplare din care 1 (un) exemplar pentru vanzator, 3 (trei) 
exemplare pentru cumparator, 1 (un) exemplar urmand a fi trimis de catre notarul public la O.C.P.I. 
Dolj, in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele cumparatorului si 1 
(un) exemplar pentru arhiva biroului notarului public.  
 
 
           VÂNZĂTOR,                                                                                       CUMPĂRĂTOR, 
        Municipiul Craiova 
                Primar 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 162774/ 15.09.2021 
 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 157413/06.09.2021; 

 -Raportul nr. 161320 din 13.09.2021 al Directiei Patrimoniu privind modificarea 
HCL nr. 228/2020; 

 -Decizia civilă nr. 725/12.04.2018 rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj 
în dosarul nr. 25748/215/2015 ; 

 -Luând în considerare prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat; HCL nr. 522/2007; HCL nr. 228/2020;   

 -Potrivit art.108, art. 129 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 6 lit.b, art. 139 alin. 2 OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.;                 

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic.  

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 228/2020. 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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