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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT  
 
            HOTĂRÂREA NR.____ 

privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, a bunului-imobil  care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat  în cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.4, bl.10 Vechi, sc.1, ap.8, în vederea 

vânzării          
 
 
 

               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017. 
          Având în vedere raportul nr.113934/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu,  prin care se 
propune preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
bunului-imobil care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cart.Valea 
Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.4, bl.10 Vechi, sc.1, ap.8, în vederea vânzării;      

În conformitate cu prevederile Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie şi ale 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; 

Potrivit sentinţei civile nr.15806/2015, pronunţată de Judecătoria Craiova şi deciziei 
civile nr. 2571/2016, pronunţată de Tribunalul Dolj; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunului-imobil care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova - „ 
locuinţă Bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, Valea Roşie, 2 camere, str. 22 Decembrie 1989, nr. 
4”.  

Art.2. Se aprobă vânzarea, către Diamandi Mariana Adriana, în condiţiile Decretului Lege nr. 
61/1990 şi ale Legii nr.85/1992, a bunului-imobil identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, la preţul de 6527 lei, stabilit de instanţele de judecată în dosarul 
nr.13541/215/2014. 
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Art.3.Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale a imobilului, de 
intabularea pe numele Municipiului Craiova şi cele  ocazionate de încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, a bunului-imobil 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, precum şi cheltuielile de publicitate imobiliară 
la OCPI Dolj, vor fi suportate de doamna Diamandi Mariana-Adriana.    

Art.4. Se împuterniceşte 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 şi Publicitate Imobiliară Dolj. 

 Art.5. Contractul de închiriere nr. 683/10.07.2014, încheiat între Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Diamandi Mariana-
Adriana, va înceta la data încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare a bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 144/2012 şi nr. 522/2007. 

 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 Craiova şi Diamandi Mariana-Adriana vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

         INIŢIATOR, AVIZAT, 
            PRIMAR, PT. SECRETAR,   
       Mihail GENOIU 
        

Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 
 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 113934 / 21.08.2017 
                                                                                                              SE APROBĂ, 
                                PRIMAR, 

                                        Mihail Genoiu 

  
 

RAPORT 
 

Prin adresa nr. 106828/2017, doamna Diamandi Mariana Adriana, domiciliată în Craiova, str. 
22 Decembrie 1989, nr. 4, bl. 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, a solicitat ducerea la îndeplinire a sentinţei civile 
nr. 15806/16.12.2015 a Judecătoriei Craiova–Secţia Civilă, pronunţată în dosarul nr. 13541/215/2014, 
sentinţă rămasă definitivă conform deciziei civile nr. 2571/21.11.2016 pronunţată de Tribunalul Dolj-
Secţia I Civilă. 

Petentul a transmis: 
- contractul de închiriere nr. 683/10.07.2014 al apartamentului, încheiat între RAADPFL 

Craiova şi Diamandi Mariana-Adriana, împreună cu anexele acestuia (Fişa suprafeţei locative 
închiriate, fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare şi Procesul Verbal de predare-primire a 
locuinţei);   

- actul de identitate al Dnei Diamandi Mariana-Adriana; 
- actul de identitate al Dlui Diamandi Robert-Cătălin; 
- procura de împuternicire autentificată cu nr. 1222/26.06.2017, prin care Diamandi Mariana-

Adriana îl împuterniceşte pe fiul său Diamandi Robert-Cătălin să o reprezinte în faţa vânzătorilor, 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent, Primăriei, Notarului Public şi orice 
persoană fizică, juridică, autorităţi, instituţii implicate în realizarea mandatului de vânzare-cumpărare 
a apartamentului ce face obiectul hotărârilor judecătoreşt amintite mai sus;  

- adeverinţa nr. 0100211/03.08.2017 eliberată de RAADPFL Craiova, conform căreia 
Diamandi Mariana-Adriana a achitat contravaloarea chiriei aferente lunii august 2017, pentru 
apartamentul din str. 22 decembrie 1989, bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8; 

- chitanţa nr. 32339/01.08.2017 eliberată  de Asociaţia de proprietari nr. 2 Valea Roşie pentru 
chiria aferentă lunii iunie 2017 precum şi adeverinţa Asociaţiei de Proprietari nr. 2 Valea Roşie din 
01.08.2017, prin care se comunică faptul că Dna Diamandi Mariana nu figurează cu restanţe în 
evidenţele asociaţiei pentru apartamentul din str. 22 Decemrie 1989, bl. 10 Vechi, sc. 1, ap. 8; 

- certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice nr. 564978/01.08.2017 eliberat de 
Direcţia de Impozite şi Taxe Craiova, potrivit căruia Dna Diamandi Mariana-Adriana nu figurează cu 
creanţe bugetare către bugetul local şi că nu are bunuri mobile şi imobile în patrimoniu; 

- adresa nr. 110024/2017, prin care dna Diamandi Mariana-Adriana declară că va suporta 
toate cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei cadastrale şi a intabulării apartamentului pe 
numele Municipiului Craiova, că va plăti toate cheltuielile aferente încheierii contractului autentic de 
vânzare-cumpărare la notarul public şi toate cheltuielile de publicitate imobiliară la OCPI Dolj. 

Locuinţa din str. 22 decembrie 1989, bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, este un bun ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, fiind identificat la poz. 20 din Anexa 2 la HCL nr. 
522/2007 şi se află în administrarea RAADPFL Craiova, fiind identificată la poz. 33 din anexa la 
HCL nr. 144/27.09.2012 prin care s-a aprobat darea în administrarea RAADPFL Craiova a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova. 

În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de instanţele de judecată, respectiv de 
vânzare a apartamentului situat în Craiova, str. 22 decembrie 1989, bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, către 
Dna Diamandi Mariana-Adriana, se impune scoaterea din administrarea RAADPFL Craiova a 
apartamentului identificat la poz. 33 din anexa la HCL nr. 144/2012 cu denumirea „Locuinţă Bloc 10 
Vechi, sc. 1, ap. 8, V. Roşie, 2 camere, str. 22 Decembrie 1989, nr. 4”. 



Instanţa de judecată a constatat, în cadrul sentinţei civile nr. 15806/2015, că petenta Diamandi 
Mariana-Adriana, poate beneficia de dispoziţiile Legii nr. 85/1992 ca urmare a faptului că deţine 
calitatea de chiriaş şi a obligat Municipiul Craiova prin Primar să vândă doamnei Diamandi Mariana-
Adriana, în condiţiile Decretului Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, locuinţa situată în Craiova, 
str. 22 Decembrie 1989, bl. 10 Vechi, sc. 1, ap. 8 în suprafaţă de 53,94mp, din care 33,35mp suprafaţă 
locuibilă şi dependinţe în suprafaţă de 20,59mp, pe care o ocupă în folosinţă exclusivă, conform 
contractului de închiriere nr. 485/12.11.2012, compus din  2 dormitoare, bucătărie, baie, oficiu, 
cămară şi boxă subsol, conform Fişei Suprafeţei Locative Închiriate (Anexa nr. 1 la acest contract de 
închiriere), la preţul de 6527lei. 

Având în vedere sentinţa civilă nr. 15806/2015 pronunţată de Judecătoria Craiova- Secţia 
Civilă în dosarul nr. 13541/215/2014 şi decizia civilă nr. 2571/2016 pronunţată de Tribunalul Dolj-
Secţia I Civilă, în dosarul nr. 13541/215/2014 şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, 
coroborat cu alin. 5 lit. b, art.61 alin.2 şi art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului local al Municipiului Craiova: 

1. Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
identificat la poz. 33 din anexa la HCL nr. 144/2012 cu denumirea „Locuinţă Bloc 10 
Vechi, sc. 1, ap. 8, V. Roşie, 2 camere, str. 22 Decembrie 1989, nr. 4”, în vederea vânzării 
acestui apartament către Diamandi Mariana-Adriana. 

2. Vânzarea către Diamandi Mariana-Adriana, în condiţiile Decretului Lege nr. 61/1990 şi 
ale Legii nr. 85/1992, a apartamentului „Locuinţă Bloc 10 Vechi, sc. 1, ap. 8, V. Roşie, 2 
camere, str. 22 Decembrie 1989, nr. 4”, la preţul de 6527lei, stabilit de instanţele de 
judecată în dosarul nr. 13541/215/2014, prin sentinţa civilă nr. 15806/2015 a Judecătoriei 
Craiova şi prin decizia civilă nr. 2571/2016 a Tribunalului Dolj. 

3. Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale a apartamentului, de 
intabulare a acestuia pe numele Municipiului Craiova şi cele  ocazionate de încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, a bunului-imobil 
menţionat la pct. 2 din prezentul raport, precum şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
OCPI Dolj, vor fi suportate de doamna Diamandi Mariana-Adriana.     

4. Se împuterniceşte 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 OCPI Dolj; 

5. Prevederile contractului de închiriere nr. 683/10.07.2014, încheiat cu RAADPFL Craiova, 
vor înceta la data încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare a bunului menţionat la 
pct. 2 din prezentul raport. 

6. Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 144/2012 şi a HCL nr. 522/2007, ulterior   
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public şi 
îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară la OCPI Dolj. 

 
Director executiv,                                                                                              Întocmit, 
     Ionuţ Gâlea                                                                                           cons. Stelian Marta 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Alexandra Bianca Beldea 
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