
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            PROIECT
           
      
                                                 HOTĂRÂREA NR._______ 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor  cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, constituită conform Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.172/2016 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 

      Având în vedere raportul nr.157335/2017 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţe, constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.172/2016;   

   În conformitate cu prevederile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr.1/2009 şi Codul  Civil; 

   Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.172/2016 referitoare la vânzarea terenurilor aferente construcţiilor dobândite în 
condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului; 

   În temeiul art.36, alin.9, art.45, alin. 1, art.61 alin.2, art.123 şi art.115, alin.1 
lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor  cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, după cum urmează: 
1. dl./dna.__________________; 
2. dl./dna.__________________. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,                PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU                  Ovidiu MISCHIANU 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr . 157335 / 07.11.2017       
                                                                                                                        SE APROBĂ,             
                                                                                                                            PRIMAR 
                 MIHAIL GENOIU 
 
                                                               
 

      RAPORT, 
         
      Pornind de la competenţele unităţii administrativ teritoriale şi atribuţiile date autorităţii deliberative 
prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, referitoare la administrarea domeniului public şi 
privat, inclusiv la vânzarea bunurilor proprietate privată, astfel cum este reglementat de art. 36 alin.1, 
alin.2 lit.c), alin. 5 lit. b) raportat la art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 şi ţinând cont de legislaţia în 
vigoare incidentă în cauză dată de dispoziţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 
astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 1/2009, cât şi ale Codului Civil cu privire la 
Bunuri şi drepturi reale în general, a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Craiova  
Hotărârea nr. 172/2016 prin care se aprobă vânzarea, fără licitaţie, a terenurilor cu destinaţia de 

curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, 
terenuri proprietate privată ale Municipiului Craiova. 
Potrivit  art. 8. (1) şi (2)  din HCL nr. 172/2016, trebuie să fie constituită o Comisie ce are ca atribuţii 
analizarea cererilor, confruntarea situaţiei prezentată de solicitanţi cu cea din evidenţele autorităţii locale, 
încunoştinţarea expertului cu privire la evaluarea terenului solicitat şi finalizarea dosarului în vederea 
supunerii cererii spre aprobare Consiliului Local. 
  Comisia se compune din 7 membri, dintre care: un viceprimar – ce are calitatea de preşedinte al  
Comisiei, 2 consilieri municipali – ce au calitatea de membri şi alţi 4 membri, funcţionari din cadrul 
aparatului primarului, cu precădere din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, dintre care unul are calitatea de secretar al Comisiei.  
       Faţă de cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale  Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 1/2009, ale Codului Civil, cu H.C.L.nr.172/2016 
şi în temeiul art.36 alin1, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin.5 lit b, art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local: 
 1. Desemnarea  a 2 reprezentanţi ai Consiliului  Local  al Municipiului Craiova în Comisia pentru  
vânzarea terenurilor ce intră sub incidenţa Hotărârii  nr. 172/2016. 
 

          DIRECTOR EXECUTIV,                                            Şef Serviciu,                                                                     
            Ionuţ Cristian Gâlea                                     Voicinovschi Madlen Anca                                            
                                                                      
                   
                                                                                                Întocmit,  
                                                                                       cons. Stelian Marta 

 
 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Alexandra Bianca Beldea 
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