
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

                  PROIECT 
        
              HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind luare act de Sentinţa Civilă nr. 11430/12.11.2018 pronunţată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia 

nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.30717/2022, raportul nr.31466/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.32280/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa Civilă 
nr. 11430/12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, 
rămasă definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova;  
            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.364 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
    Art.1.Se ia act de  Sentinţa Civilă nr.11430/12.112018 pronunţată de Judecătoria Craiova 

în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a 
Curţii de Apel Craiova, prin care obligă Municipiul Craiova, prin Primar, să 
perfecteze contractul de vânzare-cumpărare cu Matei Gemăilă și Matei Antigona, 
pentru suprafața de 459 mp, teren situat în municipiul Craiova, str. Opanez, nr. 15, 
având următoarele vecinătăți: N-teren domeniul privat al Primăriei Municipiul 
Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel 
cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert 
Ioana Ion. 

    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 imobilului-teren, situat în municipiul Craiova, str. 
Opanez, nr. 15,  în vederea vânzării acestuia către  Matei Gemăilă și Matei Antigona. 

    Art.3. Se aprobă vânzarea, către Matei Gemăilă și Matei Antigona, a imobilului-teren, în 
suprafață 459 mp., teren situat în municipiului Craiova, str.Opanez, nr.15, având 
următoarele vecinătăți: N- teren domeniul privat al Primăriei Municipiul Craiova, S-
Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum a fost 
identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion. 

    Art.4. Prețul de vânzare al imobilului-teren identificat la art.3 va fi stabilit  în baza unui 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 



Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj. 

Art.6.Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică la notarul public, precum şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj,  vor fi suportate de  Matei Gemăilă și 
Matei Antigona. 

Art.7. Pe data prezentei hptărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiuluzi Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Matei Gemăilă și Matei Antigona vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR,             AVIZAT, 
                 PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

                                

  

 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                 

Direcţia Patrimoniu                                                                        

Serviciul Patrimoniu                                                                

nr.30717/09.02.2022 

 

 

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

11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă 
prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de Apel Craiova 

 
  Prin dispozițiile Sentinței Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de Apel 
Craiova,  Municipiul Craiova prin Primar, a fost obligat la perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare cu Matei Gemăilă și Matei Antigona pentru suprafața de 459 mp teren situat în Craiova, str. 
Opanez, nr. 15 având următoarele vecinătăți :N-teren domeniul privat al Primăriei Municipiul Craiova, 
S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum a fost identificat prin 
raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion. 
 Terenul situat în Craiova, str. Opanez, nr. 15 (fost nr.13) aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova  şi se află în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ 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, din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Sentinței Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de 
Apel Craiova, este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea  Proiectulului de Hotărâre 
privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de 
Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a 
Curții de Apel Craiova. 
 
 

 
                                                                      Primar, 

                                                    Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
 
                                                                                                            

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



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.31466/10.02.2022    
                                                       
                                                                                                                                  

      RAPORT 
  privind  punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de 

Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
1138/09.12.2021 a Curții de Apel Craiova. 

 
 

 Prin adresa nr. 235727/27.12.2021, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ ne înaintează hotărârile judecătorești pronunțate în dosarul nr. 9340/215/2017, în 
vederea punerii în executare. 
  Prin dispozițiile Sentinței Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de Apel 
Craiova,  Municipiul Craiova prin Primar, a fost obligat la perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare cu Matei Gemăilă și Matei Antigona pentru suprafața de 459 mp teren situat în Craiova, 
str. Opanez, nr. 15 având următoarele vecinătăți :N-teren domeniul privat al Primăriei Municipiul 
Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum a fost 
identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion. 
 Imobilul-teren, situat în Craiova, str. Opanez, nr 15 (fost nr. 13), aparţine domeniului privat 
al Municipiului Craiova şi se află în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova., astfel în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei stabilită de 
instanţele de judecată este necesară preluarea acesteia din administrarea  acesteia.   
 Domnul Matei Gemăilă deține contractul de închiriere nr. 1996/12.08.2020, modificat prin 
actul adițional nr. 2198/29.03.2021,, încheiat cu Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public și Fondului Locativ Craiova,  ce are ca obiect închirierea terenului în suprafață de 153 mp, 
aferent imobilului-construcție, situat în Craiova, str. Opanez, nr 15 (fost nr. 13), imobil dobândit de 
acesta în baza Legii 112/1995, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 182/19.05.1997. 
 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.” 
 Potrivit  art. 1650 alin 1 „Vânzarea este contractul prin care vânzatorul transmite sau, după 
caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care 
cumpărătorul se obligă să îl plătească.”  
 De asemenea, potrivit prevederilor art. 364 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judeţean, după caz.  
 Astfel, având în vedere prevederile mai sus menționate, prețul de vânzare al imobilui-teren 
situat în Craiova, str Opanez, nr. 15, în suprafață de 459 mp,  având următoarele vecinătăți :N-teren 
domeniul privat al Primăriei Municipiul Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu 
Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în 
cauză de expert Ioana Ion, va fi stabilit în baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 



 

 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.108, art  364 din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ  și în temeiul art. 129 alin 2 lit.c coroborat cu alin 6 
lit. b, art. 139 alin 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Sentinței 
Civile nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de Apel Craiova., supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1-Să ia act de Sentința Civilă nr. 11430/12.11.2018 pronunțată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1138/09.12.2021 a Curții de Apel 
Craiova., prin care Municipiul Craiova prin Primar, a fost obligat la perfectarea contractului de 
vânzare-cumpărare cu Matei Gemăilă și Matei Antigona pentru suprafața de 459 mp teren situat în 
Craiova, str. Opanez, nr. 15 având următoarele vecinătăți :N-teren domeniul privat al Primăriei 
Municipiul Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel 
cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion. 
 2- Preluarea din administrarea RAADPFL Craiova, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova,  a imobilului-teren, situat în Craiova, str. Opanez nr. 15,  în vederea vânzării 
acestuia către  Matei Gemăilă și Matei Antigona. 
 3-Vânzarea către Matei Gemăilă și Matei Antigona a imobilului-teren în suprafață 459 mp 
teren situat în Craiova, str. Opanez, nr. 15 având următoarele vecinătăți :N-teren domeniul privat al 
Primăriei Municipiul Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, 
astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion.  
 4-Prețul de vânzare al imobilului-teren menționat la punctul 3 din prezentul raport va fi 
stabilit  în baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
 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- Cheltuielile ocazionate 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 punctul 3 din prezentul raport,  vor fi suportate de  Matei Gemăilă și Matei 
Antigona 
 7-Modificarea in mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr. 522/2007 și nr.282/2008. 
 
 

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:  
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