
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

                  PROIECT 
        
              HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind luare act de Sentinţa Civilă nr. 1169/2019 a Judecătoriei Craiova, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 a Tribunalului Dolj, pronunţată în dosarul nr. 

17866/215/2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.22035/2021, raportul nr.22044/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.26166/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune luare act de Sentinţa Civilă 
nr. 1169/2019 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 a 
Tribunalului Dolj, pronunţată în dosarul nr. 17866/215/2017;  
            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.1169/2019 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă 
prin Decizia nr.1192/2020 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în dosarul 
nr. 17866/215/2017, prin care obligă Municipiul Craiova să vândă  locuinţa 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str.Cpt.Nicolae 
Vulovici, nr.2, bl.D18, sc.1, et.4, ap.20, la  preţul de 182.000 lei, cu plata în 120 de 
rate lunare, către Peţa Veronica şi Peţa Augustin Ionuţ. 

Art.2.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. 

Art.3.Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către Peţa Veronica şi 
Peţa Augustin Ionuţ. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Peţa Veronica şi Peţa Augustin Ionuţ 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.22035/03.02.2021 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, 
               prin care se ia act  de Sentinţa Civilă nr. 1169/2019 a Judecătoriei,  
                         care obligă Municipiul Craiova la vânzarea imobilului 
               situat în Craiova str. Cpt. Nicolae Vulcovici nr.2 bl. D18 sc.1 et 4 ap.20 
 
  

 

 

 

 

 Prin Sentința Civilă nr. 1169/2019  pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul 
nr.17866/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 pronunțată de Tribunalul 
Dolj – Secţia I Civilă în dosarul nr. 17866/215/201,  Municipiul Craiova prin Primarul 
Municipiului Craiova este obligat să vândă reclamanţilor Peţa Veronica Gina şi Peţa 
Augustin Ionuţ cu plata în 120 rate lunare, locuinţa reprezentată de imobilul apartament 
nr.20 situată în Craiova str. Cpt Nicolae Vulcovici nr.2 bl. D18 sc1 et.4 compusă din două 
camera şi dependinţe, astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză întocmit de 
expertul Mitrachioiu Gabriela Mihaela în condiţiile Decretului Lege 61/1990 ale Legii 
85/1992 şi ale Legii 244/2011, la preţul de 182.000 lei.    Având în vedere cele menţionate 
mai sus, şi conform prevederilor art.108 lit. e, art. 129 alin. (6) lit.b, art. 139 alin (2) si alin. 
(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm necesară şi oportună 
iniţierea, dezbaterea, analizarea şi respectiv aprobarea unui proiect de hotărâre pentru a 
se lua act de Sentința Civilă nr. 1169/2019.   
 
 

 

 

 

 

 

      Primar, 
     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
      

  Director executiv,           Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea      Lucian Cosmin Mitucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.22044/    03. 02.2021 

                
 
 
 
 
 
 
                                                

                                   Raport pentru adoptarea unei hotărâri  
    prin care se ia act  de Sentinţa Civilă nr. 1169/2019 a Judecătoriei Craiova  
                   care obligă Municipiul Craiova la vânzarea imobilului 
        situat în Craiova str. Cpt. Nicolae Vulovici nr.2 bl. D18 sc.1 et 4 ap.20 
 
 
 

 
 Prin Sentința Civilă nr. 1169/2019  pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul 
nr.17866/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 pronunțată de Tribunalul 
Dolj – Secţia I Civilă în dosarul nr. 17866/215/2017,  se obligă Municipiul Craiova, prin 
Primarul Municipiului Craiova,  să vândă în condiţiile Decretului Lege 61/1990 ale Legii nr. 
85/1992 şi ale Legii 244/2011 reclamanţilor Peţa Veronica Gina şi Peţa Augustin Ionuţ, cu 
plata în 120 rate lunare, locuinţa reprezentată de imobilul apartament nr.20 situată în 
Craiova str. Cpt Nicolae Vulovici nr.2 bl. D18 sc1 et.4, compusă din două camera şi 
dependinţe,  la preţul de 182.000 lei astfel cum a fost identificat în raportul de expertiză 
întocmit de expertul Mitrachioiu Gabriela Mihaela şi care se găseşte la dosarul cauzei..  
 Conform celor retinute de instanţă, în cuprinsul raportului de expertiză s-a aratat că 
din analiza preţurilor de piaţă calculate prin metoda costului standard şi metoda 
comparatiei, a rezultat că preţul de piaţă cel mai apropiat  de pretul apartamentelor din zona 
respectivă este de 38900 euro şi anume echivalent în lei 182000lei. 
 Locuinţa ce a fost construită din fondurile locative de stat, este situată în Craiova str. 
Cpt Nicolae Vulovici nr.2 bl. D18 sc1 et.4, apartine domeniului privat al municipiului Craiova 
şi se află în administrarea RAADPFL Craiova conform HCL nr. 144/2012. 
             Peţa Veronica Gina şi Peţa Augustin Ionuţ au deţinut în calitate de chiriaşi locuinţa 
ce urmează a fi văndută conform contractului de inchiriere nr.925/2015 încheiat cu 
RAADPFL Craiova în calitate de administrator al imobilului. Conform celor menţionate de 
Asociatia de proprietari nr.12 Brazda lui Novac în adresa nr. 326/20.11.2020, Peţa Veronica 
şi Peţa Augustin aveau achiate integral cheltuieleile de întreţinere la data de 20 noiembrie 
2020. De asemenea, conform chitanţei nr.123800/09.11.2020, aceştia au achitat la 
RAADPFL Craiova chiria inclusive pentru luna octombrie 2020. 

 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.108 lit. e, art. 129 alin. (2) 
lit.c, art. 139 alin (1) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în 
conformitate cu Sentința Civilă nr. 1169/2019  pronunțată de Judecătoria Craiova, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 
1. Să ia act de cu Sentința Civilă nr. 1169/2019  pronunțată de Judecătoria Craiova, 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 1192/2020 a Tribunalului Dolj pronuntată în dosarul nr. 
17866/215/2017,   şi să aprobe vânzarea la preţul de 182 000 lei cu plata în 120 de rate 
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lunare a locuinţei aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova,   situată în Craiova 
str. Cpt. Nicolae Vulovici nr.2 bl. D18 sc.1 et 4 ap.20, către Peţa Veronica Gina şi Peţa 
Augustin Ionuţ. 
 

2- Să aprobe împuternicirea Primarului Municipiului Craiova pentru reprezentarea 
Municipiului Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării si îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege privind vânzarea. 
 
3- Cumpărătorii vor suporta cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor notariale si 
de efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
  
 

 

 

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