
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale, între titularii contractelor 

de închiriere nr.953/2015 şi nr.172402/2012 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 

   Având în vedere raportul nr.89393/2016 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea schimbului de locuinţe 
sociale, între titularii contractelor de închiriere nr.953/2015 şi nr.172402/2012;    

    În conformitate cu prevederile art.868 alin.2 şi art.1763 din Codul Civil;              
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale;   

 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  schimbul de locuinţe sociale, între Bolovan Georgeta Dorina, titulara 

contractului de închiriere nr.953/22.07.2015, încheiat cu Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, ce are ca obiect locuinţa 
situată  în municipiul Craiova, str.V.G. Paleolog, nr.2, bl.52 B, sc.1, ap.1 şi 
Bolovan Mariana, titular al contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012, 
încheiat cu municipiul Craiova, prin Primarul Municipiului Craiova, ce are ca 
obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, bvd.Decebal, nr.43, bl.53, sc.1, 
ap.8. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012. 

Art.3. Actul adiţional de modificare a contractului de închiriere nr.953/22.07.2015 se 
încheie de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ, Bolovan Georgeta Dorina şi Bolovan 
Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
   INIŢIATOR, AVIZAT, 
      PRIMAR, PT SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Ovidiu MISCHIANU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova        
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari                                                         
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr. 89393/19.05.2016 
                         Se aprobă, 
         PRIMAR, 
              Lia Olguţa Vasilescu
  
                                                                                                                                                                                                    

  Raport, 
privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între Doamna Bolovan Mariana şi 

Doamna Bolovan Georgeta Dorina 
 
 

 Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie 
economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 
condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele 

sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea 
fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor 
construcţii existente. 
 Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996, locuinţele 
sociale se administrează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.  

 În acest sens, potrivit H.C.L. nr.281/26.06.2014 modificată prin H.C.L. 
nr.338/31.07.2014, autoritatea locală a transmis în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi 
unităţi locative proprietate publică a Municipiului Craiova inclusiv locuinţa situată în Strada 
V.G.Paleolog, nr.2, bl.52B, sc.1, ap.1. 

În baza dispoziţiilor art.16 din H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, “comisia examinează şi avizează cererile de 
schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative 
şi propune aprobarea acestora Consiliului Local”. 

Astfel, doi beneficiari de locuinţe sociale, au solicitat în cursul lunii februarie 2016 
efectuarea unui schimb de locuinţe, după cum urmează: 

În data de 25.02.2016, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr.35381/25.02.2016, Dna Bolovan Georgeta Dorina care deţine în baza contractului de 
închiriere nr.953/22.07.2015 încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, valabil până la data de 
27.06.2019, locuinţa situată în Strada V.G.Paleolog nr.2, bl.52B, sc.1, ap.1, compusă din 2 
camere în suprafaţă de 26,5 mp şi dependinţe în suprafaţă de 12,35 mp, a solicitat acordul 
autorităţii publice locale în vederea efectuării schimbului de locuinţă cu mama Bolovan 
Mariana. 
 Concomitent, Dna Bolovan Mariana, care deţine în baza contractului de închiriere 
nr.172402/10.12.2012 încheiat cu Municipiul Craiova prin Primar, valabil până la data de 
14.12.2017, locuinţa situată în Bdul Decebal nr.43, bl.53, sc.1, ap.8, compusă din 2 camere în 
suprafaţă de 29,67 mp şi dependinţe în suprafaţă de 24,3 mp, a înregistrat la Primăria 
Municipiului Craiova solicitarea cu nr.35379/25.02.2016 privind efectuarea schimbului de 
locuinţă cu fiica Bolovan Georgeta Dorina. 



 În motivarea cererii, Dna Bolovan Georgeta Dorina a arătat că intrucat are in 
intretinere 3 copii minori, iar apartamentul pe care il detine este semidecomandat, cu o 

suprafata mai mica decat cel detinut de mama sa, este convenabil să efectueze un schimb de 
locuinţă cu aceasta; la randul sau Dna Bolovan Mariana a aratat ca a ramas singura in locuinta 
cu 2 camere, decomandata, cu o suprafata mai mare, drept pentru care mutarea in locul fiicei ar 
fi necesara intrucat aceasta are in intretinere 3 copii, iar spatiul detinut este insuficient pentru o 
familie compusa din 4 persoane. 
 Totodată, prin încheierea de autentificare nr.595/02.03.2016 emisă de S.P.N. Ilie 

Victor Florea, partile Bolovan Georgeta Dorina şi Bolovan Mariana, se obligă să transmita 

reciproc dreptul de folosinţa asupra locuinţelor pe care în prezent le deţin cu contract de 

închiriere. 
 Facem precizarea că prin înscrisurile justificative anexate (declaratii notariale, 
certificate fiscale, adeverinte eliberate de asociatiile de proprietari), cele doua chiriase 
reconfirma indeplinirea conditiilor legale referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate 
si totodata  fac dovada indeplinirii obligatiilor contractuale cu privire la plata cheltuielilor de 
chirie şi întreţinere. 
 Conform art.868 alin.2 Cod Civil, titularul dreptului de administrare poate să 
posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat 
bunul în administrare. 

Dreptul de administrare nu conferă titularului său dispoziţia juridică asupra bunului, 
dar acesta are, în condiţiile legii, un drept de dispoziţie materială, putând dispune de substanţa 
bunului, fără a-l putea înstrăina ori greva în favoarea altor persoane. 

Faţă de dreptul de dispoziţie materială conferit titularului dreptului de administrare, 
apreciem că închirierea bunurilor aflate în administrare se face numai cu acordul consilului 
local  în condiţiile legii. 
 Art.1763 Cod Civil defineşte schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare 
dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun 
pentru a dobândi un altul”. 
 Din conţinutul art.1763 Cod Civil rezultă faptul că obiectul unui contract de schimb 
priveşte dreptul de proprietate cu toate cele trei atribute ale sale, respectiv posesia, folosinţa şi 
dispoziţia. 
 În cadrul unui contract de schimb, copermutanţii pot transmite între ei dreptul de 
proprietate în totalitatea sa, dar şi numai unul dintre atributele sale cum este cazul în speţă a 
dreptului de folosinţă.  
 Întrucât dispoziţiile art.1763 Cod Civil, în cazul nostru se aplică doar pentru 
copermutarea posesiei, acordul pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul 
bunului respectiv şi de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, care potrivit art.1777 Cod Civil, în 
calitate de locator încheie un contract cu locatarul (coschimbaşul posesiei) prin care asigură 
folosinţa bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preţ denumit chirie; astfel, prin 
adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub nr.71722/18.04.2016, regia şi-a dat 
acordul cu privire la propunerea schimbului de locuinţe între locatarii Bolovan Georgeta 
Dorina şi Bolovan Mariana. 
 Potrivit art.16 din H.C.L. nr.58/2012, schimbul de locuinte se aproba de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova cu avizul favorabil al Comisiei Sociale.    

 În acest sens, schimbul de locuinţe constituie o aplicare a contractului de schimb, 
prin care se transmite reciproc de către titularii contractelor de închiriere, dreptul de folosinţă a 
unei locuinţe. 
 Potrivit prevederilor H.C.L. nr.281/26.06.2014, modificată prin H.C.L. 
nr.338/31.07.2014 şi H.C.L. nr.118/26.03.2015, cele două locuinţe fac obiectul proprietăţii 
publice a Municipiului Craiova, au destinaţia de locuinţă socială şi sunt incluse în fondul unic 



de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează 
a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în 
data de 19.05.2016, în conformitate cu prevederile art.868 alin.2, a art.1763 Cod Civil, art.16 
din H.C.L. nr.58/2012 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei sociale şi 
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, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Schimbul de locuinţe sociale, între Dna Bolovan Georgeta Dorina titulara 
contractului de închiriere nr.953/22.07.2015 încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, ce are 
ca obiect locuinţa situată în Craiova, Strada V.G.Paleolog nr.2, bl.52B, sc.1, ap.1 şi Dna 
Bolovan Mariana titualara contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012 încheiat cu 
Municipiul Craiova, prin Primar ce are ca obiect locuinţa situată în Craiova, Bdul 
Decebal nr.43, bl.53, sc.1, ap.8; 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr.172402/10.12.2012; 

3. Încheierea actului adiţional de modificare a contractului de închiriere 
nr.953/22.07.2015, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
                          
   
                      
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   ÎNTOCMIT,        
              Adriana Cîmpeanu                                                                       ŞEF SERVICIU  
                                                                                                                 Doina Miliana Pîrvu                            
                                                                                                                                                                               
  
 
                                                      Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                      
                                                  cons. jur. Alexandra Beldea 
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