
 

  

                                                                                                             
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR CRAIOVA  
În componenţa modificată prin Ordinul 2/11.01.2021 emis de Prefectul Judeţului Dolj, 
 

                           

 

HOTĂRÂREA NR. 18 
din data de 01.03.2021 

 
 
 PREŞEDINTE: Lia-Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova, 
 SECRETAR:     Nicoleta Miulescu - Secretarul General al Municipiului Craiova, 

 MEMBRII:        Aurelia Filip - Viceprimar al Municipiului Craiova, 

                   Mirel Bontea -  Şef serviciu, Serviciul Registru Agricol,   

         Ionuţ Gâlea - jurist- director executiv Direcţia Patrimoniu, 
                                         Opriş Silviu Ştefan - specialist în măsurători topografice, Biroul Cadastru 

            Stan Constantin - Reprezentant Direcţia Silvică Dolj, 

                                         Marian Calciu, Calotă Clarida, Lucreţia Mengheş, Ingeaua            
                                         Marilena - reprezentanţii proprietarilor 

 
 În temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 
05 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile H.G. 890/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a modului şi modelului de atribuire în proprietate 
precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările şi completările ulterioare;  
 Avand în vedere referatul întocmit de inspector Ştefănescu Ileana din cadrul Serviciului Registrul 
Agricol prezentat în şedinţa Comisiei Locale de Fond Funciar din data de 01.03.2021, care susţine cererea 
nr. 219268/2019 formulată de petentul Iacob Florian pentru emiterea Ordinului Prefectului Judeţului Dolj, 
în concordanţă cu Sentinţa Civilă nr. 4731/2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr 
37580/215/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr 1074/2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în 
acelaşi dosar. 
 Propunerea este avizată favorabil de consilier juridic Georgescu Olga din cadrul Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, aviz prezentat în format letric cu adresa nr. 
33253/26.02.2021 emisă de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ; 
 Comisia Locala de Fond Funciar Craiova a votat propunerea în şedinţa din data de 01.03.2021, aşa 
cum este consemnat în procesul-verbal al şedinţei, ce face corp comun cu prezenta hotărâre; 
 Văzând şi dispoziţiile art. 622 alin. 1 Cod de procedură civilă privind aducerea la îndeplinire de 
bunăvoie a hotărârilor judecătoreşti, art. 632 alin. 2 şi art. 633 Cod de procedură civilă, privind hotărârile 
executorii, art. 5 din Anexa la HG nr. 890/2005 referitoare la atribuţiile principale ale Comisiei, coroborat 
cu art. 27 din Anexa la HG nr. 890/2005, care reglementează modul de comunicare a hotărârilor; 
 
 

Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar Craiova, 
 

Hotărăşte: 
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 
  Art. 1. - Se admite cererea formulată de petentul Iacob Florian ; 
  Art. 2. - Se ia act şi se pune în executare Sentinţa Civilă nr. 4731/2018 pronunţată de 
Judecătoria Craiova în dosarul nr. 37580/215/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 
1074/2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în acelaşi dosar, prin care instanţa: 
         - a  constatat nulitatea absolută parţială a Hotărârii nr. 1/18.12.2015 a Comisiei Municipale de 
Aplicare a Legilor Fondului Funciar, în ceea ce priveşte Anexa 2, poziţia 2, coloana 2, cu privire la 
numele şi prenumele persoanei căreia i se atribuie dreptul de proprietate, respectiv Iacob Florin, şi coloana 
5 cu privire la suprafata propusă spre atribuire respectiv 250 mp;   
      - a  constatat nulitatea absolută a Ordinului Prefectului Judeţului Dolj privind stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate in intravilanul Municipiului Craiova nr. 
36/21.03.1994; 
 - a dispus constituirea dreptului de proprietate reclamanţilor Iacob Florian si Iacob Ionela, cu 
privire la terenul intravilan în suprafaţă de 2514 mp situat în Craiova, str. ................... (fost nr. ............), 
jud. Dolj, individualizat în raportul de expertiză întocmit în cauză de expert Murăreţu Paul prin punctele 
topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1, avand ca vecini: la N-..........., la E-.............., la S-................, la 
V-str. ..................... 
 - a obligat Instituţia Prefectului Judeţului Dolj să emită Ordinul Prefectului pentru 
reclamanţii Iacob Florian şi Iacob Ionela pentru terenul intravilan în suprafaţă de 2514 mp situat în 
Craiova, str. ................. individualizat în raportul de expertiza întocmit în cauză de expert Murăreţu Paul 
prin punctele topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 având vecinii: la N-................, la E-................, la 
S-............, la V-str. ..................; 
 Art. 3. - Se propune emiterea Ordinului Prefectului Judeţului Dolj numiţilor Iacob Florian si 
Iacob Ionela, pentru terenul intravilan în suprafaţă de 2514 mp situat în Craiova, str. ................., jud. 
Dolj, individualizat în raportul de expertiză întocmit în cauză de expert Murăreţu Paul prin punctele 
topografice 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 având vecinii: la N-............, la E-..............., la S-................. şi 
........., la V-str .............; 
 Art. 4. - Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 5. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru petentii Iacob 
Florian, CNP .................... şi Iacob Ionela, CNP ................., ambii cu domiciliul în Mun. Craiova, str. 
................, jud. Dolj. Contestaţia se va adresa Comisiei Judeţene Dolj şi va fi depusă la secretariatul 
Comisiei Locale de Fond Funciar Craiova; 
  Art. 6. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                          Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 

 


