
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        
                HOTĂRÂREA NR.135  

privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 
proprietatea publică a statului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

   Având în vedere raportul nr.50133/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea 
publică a statului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76, 77, 78, 
79 şi 80/2013; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, 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 trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 
proprietatea publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Construcţiile de locuinţe identificate la art.1 din prezenta hotărâre, după trecerea 
lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei 
în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii. 

Art.3.Locuinţele/apartamentele identificate la art.2 din prezenta hotărâre, pentru care 
nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea 
titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în 
continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 

Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETAR, 

  Traian Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 



 



Anexa 1  
                                                                                                 la H.C.L. nr.135/2013 

 
DATELE DE IDENTIFICARE, 

a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului Craiova în 
proprietatea publică a statului 

  
Nr 
crt 

Denumirea construcţiei, adresa 
imobilului 

Persoana 
juridică de 
la care se 
transmite 

construcţia 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
construcţi

a 

Caracteristicile tehnica ale construcţiilor/ 
imobilului 

0 1 2 3 4 

1 

Bl. R2 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.166 
 

Municipiul 
Craiova 

Statul 
Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.384.637,38 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012:1.575.163,52 lei 

2 

Bl. R4 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.168 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.684.399,31 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012:1.916.172,70 lei 

3 

Bl. R6 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.170 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.359.058,76 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012:1.546.065,23 lei 

4 

Bl. R8 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.172 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.385.893,70 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012: 1.576.592,71 lei 

5 

Bl. R10 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.174 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.703.822,80 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012: 1.938.268,86 lei 

6 

Bl. R12 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.176 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.362.707,82 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012: 1.550.216,45 lei 

7 

Bl. R14 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.178 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.358.775,89 lei 
Valoare reevaluata la 31.12.2012: 1.545.743,48 lei 

8 

Bl. R16 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. 
Potelu – actual Str. Potelu nr.180 Municipiul 

Craiova 
Statul 

Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare de inventar conf protocol: 1.756.703,78 lei 
Valoare reevaluată  la 31.12.2012:1.998.426,26 lei 

  
Presedinte de sedinta, 

MARIN TRAIAN RADU 
 



Anexa 2  
la H.C.L. nr.135/2013 

 
 

Actualizarea Anexei 2 la H.G. nr.141/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Municipiului Craiova  

 
 
 

Nr.crt Poz. inreg  Codul de 
clasif. 

Denumirea  
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobând
irii sau 
după 
caz a 
dării în 
folosin
ţă 

Valoarea de 
inventar  
conform 
protocol/valoa
re reevaluată 
la 31.12.2012  
(lei) 

Situaţia 
juridica 

1   Locuinţe 
sociale,  
bl.R18 

Strada Potelu 
nr.182 

2008 1.435.648,80 
1.633.194,11 

Protocol 
predare-
primire 
nr.98116 

2   Locuinţe 
sociale,  
bl.R20 

Strada Potelu 
nr.184 

2008 1.775.327,66 
2.019.612,79 

Protocol 
predare-
primire 
nr.98116 

 
 

Presedinte de sedinta, 
MARIN TRAIAN RADU 
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