
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a 24 locuinţe situate în municipiul 

Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 

Având în vedere raportul nr.124237/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
24 locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3B, bl.H9, sc.1(20 u.l.), str.Tabaci, 
nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 şi Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, alin.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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 23 unităţi locative, prevăzute în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 3 
bunuri imobile, situate în : 
- Calea Bucureşti, bl.R1, sc.1, ap.29 – compus din 3 camere în suprafaţă de 34,49 

mp. şi dependinţe în suprafaţă de 15,50 mp.; 
- Str.I.D.Sîrbu, bl.13, sc.3, ap.3 – compus din 3 camere în suprafaţă de 30,29 

mp.şi dependinţe în suprafaţă de 7,56 mp.; 
- Str.Theodor Aman, nr.1, bl. Casa Albă, mansardă, camera1 (lift mansardă) – 

compus din 1 cameră, în suprafaţă de 18,35 mp. 



 
Art.3. 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, 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, prin excuderea locuinţei situată în municipiul 
Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19, în vederea repatizării. 

Art.5. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 24 unităţi locative. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1-21 din anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.22, 23 şi 24 din anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.8. Se stabileşte chiria lunară pentru cele 24 locuinţe sociale, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 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.  124237/20.08.2015 

                           Se aprobă, 

              PRIMAR, 

                Lia Olguţa Vasilescu  

         
RAPORT,  

privind repartizarea a 24 locuinţe sociale situate în Craiova, Strada Tabaci 
nr.3B, bl.H9, sc.1 (20 u.l.), Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19, Str. 

I.D.Sirbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3; Calea Bucuresti, Bl. R1, Sc. 1, Ap. 29; Str. 
Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1.   

  
 Prin Hotărârea nr.511/26.09.2013, Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
aprobat preluarea din administrarea Consiliului Judeţean Dolj a blocurilor de garsoniere 
H8, H9 si a terenului aferent, situate în Strada Tabaci, nr.3A. 
 Cele 60 unităţi locative din blocul H8, scara 1 si scara 2 si blocul H9, scara 2 au fost 
date în folosinţă persoanelor îndreptăţite prevăzute de O.U.G. nr.74/2007 si Legea 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza H.C.L. 
nr.582/13.11.2014,  H.C.L.  nr.791/29.12.2013 si H.C.L. nr.118/26.03.2015, iar spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă din blocul H9, scara 1, au fost supuse lucrărilor de reabilitare. 

Având în vedere că reparatiile elementelor de constructii si instalatii au fost 
finalizate, cele 20 garsoniere pot face obiectul propunerilor de repartizare in conditiile 
legii. 
 Totodată, în fondul destinat închirierii constituit la nivelul Municipiului Craiova, au 
devenit disponibile prin denunţarea contractului de închiriere/evacuare, 5 unitati locative şi 
acestea pot fi redistribuite in conformitate cu prevederile legale, iar situaţia lor se prezintă 
după cum urmează: 
 
 

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ 
Structura 

Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic actual 

1. Strada Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, 
ap.19: 1 camera de 16,37 mp, 
dependinte de 10,83 mp, alte  
dependinte de 3,65 mp 

C.L.M. Domeniu public; locuinţă 
socială conf. H.C.L. nr. 
582/2014 

 
2. Strada A.I.Cuza, bl. Casa Albă, cam.1: R.A.A.D.P.F.L.(Adresa Domeniu privat 



1 camera de 18,35 mp nr.101277/09.07.2015) 

3. Strada Eugeniu Carada, nr.1: 1 camera 
de 9,00 mp, dependinte de 8,58 mp 

R.A.A.D.P.F.L.(Adresa 
nr.101277/09.07.2015) 

Domeniu privat 

4. Calea Bucureşti, bl.R1, sc.1, ap.29: 3 
camera de 34,49 mp, dependinte de 
15,50 mp 

R.A.A.D.P.F.L.(Adresa 
nr.101277/09.07.2015) 

Domeniu privat 

5. Strada I.D.Sîrbu, bl.13, sc.3, ap.3: 3 
camere de 30,29 mp, dependinte de 
7,56 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.102256/10.07.2015) 

Domeniu privat 

 
Astfel, in conformitate cu prevederile art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost 

modificat prin O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în 
proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite vacante pe perioada exploatării, se 
repartizează de către Consiliul Local mai întâi chiriaşilor evacuaţi din imobile naţionalizate 
prevăzuţi la  art.1 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de 
autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată 
şi modificată prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000. 

Dispoziţiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea nr.84/2008, 
statuează faptul că repartizarea locuinţelor destinate chiriasilor din imobile nationalizate, se 
face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de autoritatea publică locală 
anual, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin hotărârea 
nr.61/26.02.2015, lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinte retrocedate în natură foştilor proprietari, in anul 2015. 
 Lista de priorităţi este unică şi cuprinde toţi solicitanţii de locuinţă (persoane 
singure, familii de 2 sau mai multe persoane), care îndeplinesc criteriile restrictive, în 
ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 
persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 camere, evitându-se 
repartizarea unor spaţii excedentare. 
 În situaţia epuizarii locuintelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot 
opta in ordinea de prioritate aprobata, pentru repartizarea unor spatii cu un număr de 
camere inferior celui specificat în Anexa 1 la Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la 
exigenţele minimale. 
 În acest sens, analizarea opţiunilor solicitanţilor de locuinţă se efectuează cu ocazia 
repartizării unităţilor locative devenite vacante, iar pentru efectuarea opţiunilor, 
solicitanţilor li se aduc la cunoştinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative 
restrictive (exemplu:  familiile de 2 sau mai multe persoane pot opta pentru repartizarea 
unei garsoniere fără ca acestea să mai poata beneficia de o alta locuinţă aflata în 
proprietatea/administrarea Municipiului Craiova). 



 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea 
criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 

•  să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
•  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
• să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
• să aibă un venit mediu net lunar/persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul 

câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
analizeaza cererea precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

Astfel, propunerile de repartizare a celor 20 garsoniere, s-au făcut solicitanţilor, în 
ordinea de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.61/2015; în acest sens,  avand în vedere că in lista de prioritati figureaza 25 solicitanti, 
din care 18 au beneficiat în cursul lunilor martie, aprilie, mai si iunie 2015 de repartizarea 
unei locuinte conform H.C.L. nr.118/26.03.2015, H.C.L. nr.151/30.04.2015, H.C.L. 
nr.189/28.05.2015 si H.C.L. nr.213/25.06.2015 (pozitiile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
15, 16, 18, 20, 21, 23, 24), propunerile de repartizare s-au făcut solicitantilor a caror 
situatie locativa a ramas nesolutionata (pozitiile 2, 10, 14, 17, 19, 22, 25), în acest sens 
fiind transmise 7 comunicări nominale cu menţiunea că titularii care nu îşi exprimă 
opţiunea de repartizare însoţită de documente justificative sau după caz nu formulează 
cerere de refuz motivat, autoritatea locală va aprecia pasivitatea acestora ca un refuz tacit al 
repartizării uneia din locuinţele disponibile, urmând ca acestea să fie repartizate în ordinea 
listei de prioritate, drept pentru care, situaţia se prezintă după cum urmează:  
 

Nr 
Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

Nr 
pe
rs 

Opţiun
e 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare/Prop

unere de 
repartizare 

Obs. Nedeţinerea unei 
locuinţe în 
proprietate 

venitul mediu 
net/membru de 
familie realizat în 
ultimele 12 luni - mai 
mic decât venitul 
comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul 
buletin statistic 
anterior lunii în care 
se repartizează 
locuinţa respectiv 
1806 lei (venitul 
aferent lunii mai 
2015 comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în data de 
07.07.2015) 

1 NECHITA 
ELENA/ 2 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96292/30.06.20
15 – confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

Refuz tacit 

2 GAVRILA 
FLORICA/ 10 2 - - - Comunicarea nr. 

96292/30.06.2015 

Prin cererea 
nr.105053/15.07.2015, a 

refuzat garsoniera propusa, 
motivand neasigurarea 

normei locative  

3 SERBAN 
ADRIAN/ 14 4 - - - Comunicarea 

nr.96292/30.06.20 Refuz tacit 



15 – confirmare de 
primire 

03.07.2015 
 

4 
PRIOTEASA 
MIHAELA 
RODICA/ 17 

2 - - - 
Comunicarea 

nr.96292/30.06.20
15 

Refuz tacit 

5 PATRUICA 
NICOLAE/ 19 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96292/30.06.20

15 
Refuz tacit 

6 DUMITRU 
DINE/ 22 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96292/30.06.20
15 – confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

Refuz tacit 

7 
PUIU 
GHEORGHE/ 
25 

1 - - - 
Comunicarea 

nr.96292/30.06.20
15  

Refuz tacit 

  

Însă, urmare a comunicărilor transmise, garsonierele din bl.H9, sc.1, Strada Tabaci 
propuse pentru a fi repartizate, au fost refuzate în mod expres sau tacit de către cei 7 
titulari din lista de prioritati aprobată prin H.C.L. nr.61/26.02.2015,  fie pentru faptul că 
spaţiul este insuficient în raport cu componenţa familiei, fie că blocul nu are instalaţie de 
gaze şi nu oferă un grad de confort, drept pentru care aceştia solicită menţinerea în lista 
de priorităţi în vederea repartizării unei locuinţe convenabile. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile legale sus-menţionate şi ţinând cont de 
hotărârile Comisiei Sociale din data de 15.01.2014, 11.09.2014 şi 13.02.2015, cele 20 
garsoniere au făcut mai departe obiectul propunerilor de repartizare către titularii înscrişi în 
lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale, listă aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.686/28.11.2013. 

În acest sens, au fost transmise noi oferte de repartizare şi solicitanţilor de locuinţe 
sociale, cu menţiunea că titularii care nu îşi exprimă opţiunea de repartizare însoţită de 
documente justificative sau după caz nu formulează cerere de refuz motivat, autoritatea 
locală va aprecia pasivitatea acestora ca un refuz tacit al repartizării uneia din locuinţele 
devenite disponibile, urmând ca acestea să fie repartizate în ordinea listei de prioritate. 
 Urmare a comunicărilor transmise, prezentăm situaţia opţiunilor efectuate: 



 
 

Nr TITULAR 
Nr 
pe
rs 

Opţiun
e 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta  
repartizare/
Propunere 

de 
repartizare 

Obs. Nedeţinerea unei 
locuinţe în 
proprietate 

venitul mediu net/membru 
de familie realizat în 
ultimele 12 luni - mai mic 
decât venitul comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin 
statistic anterior lunii în 
care se repartizează locuinţa 
respectiv 1740 lei (venitul 
aferent lunii ianuarie 2015 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în 
data de 10.03.2015) 

1 DOBRE 
MARIAN 4 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

Prin cererea 
nr.99394/06.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusa, motivand 

neasigurarea normei 
locative si accesul greoi 
chiar si la parter, tinand 
cont de faptul ca 3 dintre 

membri familiei sunt 
persoane cu handicap si 

se deplaseaza cu carucior 

2 
GRUEV 
RALUCA 
MARILENA 

- - - - - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

3 
ISTODOR 
ANDI 
FLORIAN 

4 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015  
Refuz tacit 

4 STOICA 
GILDA DELIA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

Refuz tacit 

5 
MUNTEANU 
ADRIAN 
CATALIN 

1 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015  
Refuz tacit 

6 
TEODORESCU 
LAURA 
GABRIELA 

- - - - - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

7 
VLADUTESCU 
MARIANA 
CORNELIA 

3 

Cererea 
nr.9839
6/03.07
.2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.684/08.07.2015 
emisa de B.N. 

Tarbujaru Maria 
Monica, certificate 

fiscale 
nr.639824/09.07.20

15 şi 
nr.639829/09.07.20
15 emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

833 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

- 

8 
DETCULESCU 
GEORGETA 
ALINA 

- - - - - 
 

Urmare a verificarilor 
efectuate s-a constatat ca 
sotul Detculescu  Paulian 

detine o locuinta 
proprietate situata in 

Craiova, Strada Nicolae 
Coculescu, bl.68B1, sc.1, 

ap.7, iar pe cale de 
consecinta nu mai sunt 
indeplinite conditiile 

legale pentru repartizarea 
unei locuinte; Dosarul de 

locuinta 



nr.145545/22.08.2002, a 
fost respins 

9 
PREDA 
MADALINA 
MARIANA 

- - - - - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

10 
STOICA 
CARMEN 
LILIANA 

- - - - - 
 

Prin cererea 
nr.40896/13.03.2015, a 

solicitat retragerea 
dosarului de locuinta 

sociala nr.120025/2004 
intrucat a devenit 

proprietara 

11 
BUSIU 
ALEXANDRIN
A 

1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

 

Refuz tacit 

12 CIUPITU 
AURICA - - - - - 

 
Repartitie conform 

H.C.L. nr.118/26.03.2015 

13 BUZATU 
MARIAN - - - - - Repartitie conform 

H.C.L. nr.118/26.03.2015 

14 CALOTA 
DELIA ALINA  - - - - 

 
Repartitie conform 

H.C.L. nr.487/25.09.2014 

15 SACEANU 
ILIE 3 

Cererea 
nr.9808
2/03.07
.2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1841/17.06.2015 
emisa de B.N. 

Marinescu Maria 
Daniela, certificate 

fiscale 
nr.623184/17.06.20

15 , 
nr.623186/17.06.20

15 şi 
nr.623188/17.06.20
15 emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

491,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
06.07.2015 

 

- 

16 
FRUNZA 
SEVASTIAN 
CONSTANTIN 

- - - - - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

17 STOICA 
MARIAN 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
06.07.2015 

 

Prin cererea 
nr.96413/30.06.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusa, motivand faptul 

ca este persoana cu 
handicap grav, iar starea 

sanatatii nu-i permite 
locuirea in acest spatiu 
amplasat în apropierea 
staţiei de salvare, este 

mult zgomot şi are nevoie 
de linişte 

18 
PREDA 
CLAUDIA 
LIDIA ALINA 

- - - - - 
 Prin - 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

19 
BALANA 
LUMINITA 
MIHAELA 

- - - - - 
 

A solicitat inscrierea in 
contractul de inchiriere 
detinut de tatal Busuioc 

Stan pt. locuinta din 
Strada Potelu, bl.R17, 
ap.6; conform actului 
aditional inregistrat la 

nr.176730/3.12.2014 are 



calitatea de chirias si nu 
mai poate sa beneficieze 

de repartizarea unei 
locuinte 

20 MANUCU 
ELENA - - - - - 

 
Repartitie conform 

H.C.L. nr.15/29.01.2015 

21 
STANCU 
CLAUDIU 
DANIEL 

- - - - - 
  

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

22 LUPENCEA 
AURORA - - - - - 

 
Repartitie conform 

H.C.L. nr.134/27.03.2014 

23 CHIVU 
FLORENTINA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
 

Refuz tacit 

24 
CIOCILTEU 
ALEXANDRU 
SEBASTIAN 

- - - - - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.15/29.01.2015 

25 POPA 
AURELIA  2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

Prin cererea 
nr.99155//06.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând 

neasigurarea normei 
locative  

26 
IONETE 
LOREDANA 
RODICA 

3 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Prin cererea 
nr.101194/09.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând  faptul 

că are în întreţinere 2 
copii minori, iar 
veniturile sunt 

insuficiente pentru 
achitarea utilităţilor  

27 
ORĂŞANU 
VIRGIL 
ŞTEFAN 

1 - - - - Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

28 TUICĂ PAUL - - - - - Repartitie conform 
H.C.L. nr.487/25.09.2014 

29 BROZBAN 
CORINA 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Dosar de locuinţă respins 
– a devenit proprietar – 
Str. Dîmboviţa, bl.B23, 

sc.1, ap.15 

30 
IVĂNESCU 
MARIN 
VIOREL 

- - - - - Repartitie conform 
H.C.L. nr.556/30.10.2014 

31 
TURCITU 
CRINA 
FLORENTINA 

2 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

32 SECIOREANU 
LILIANA - - -  

- - 
 

Repartitie conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015 

33 OLARU 
MARIN 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Prin cererea 
nr.99731/07.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând 

neasigurarea normei 
locative  

34 
NEGREA 
ILEANA 
ALINA 

2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
03.07.2015 

Refuz tacit 

35 OLARU 
TANŢA - - - - - 

Repartitie conform 
H.C.L.  

nr.179/24.04.2014 

36 BIVOLAN 
MARIA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
07.07.2015 

Refuz tacit 

37 BELLTRAMO 
GIULIANA 1 Cererea 

nr.9850
Încheierea de 
autentificare 489,00 lei Comunicarea 

nr.96293/30.0
Persoană cu handicap 

accentuat 



7/03.07
.2015 

nr.742/26.06.2015 
emisa de S.P.N. 
Balaci Eugen, 
certificat fiscal 

nr.620079/10.06.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
07.07.2015 

38 CASANGIU 
GHEORGHE - - - - - 

Dosar de locuinţă respins 
– a devenit proprietar –
Calea Unirii, bl.30, sc.1, 

ap.3 

39 CATRINOIU 
ION 4 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

40 GUTUE 
CONSTANŢA - - - - - 

Repartitie conform 
H.C.L.  

nr.180/24.04.2014 

41 DIMIERU 
ŞTEFĂNIŢĂ 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
10.07.2015 

Refuz tacit 

42 
NEAGOE 
FLORIN 
CĂTĂLIN 

3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
09.07.2015 

Refuz tacit 

43 BOGNĂR 
MARIAN 3 

Cererea 
nr.1000
53/07.0
7.2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1050/07.07.2015 
emisa de B.N. 

Neagoe Monica, 
certificate fiscale 

nr.638679/07.07.20
15  şi 

nr.638681/07.07.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

749,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

44 
GHEORGHE 
CLAUDIU 
ADRIAN 

3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
11.07.2015 

Refuz tacit 

45 DUNĂREANU 
ADRIAN 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
13.07.2015 

Refuz tacit 

46 RUSESCU 
PAUL 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

47 
CÎRJAN 
MARIA 
CRISTINA 

2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
10.07.2015 

Prin cererea 
nr.100018/07.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând că fiul 
are probleme de sănătate 
şi are nevoie de un mediu 

de locuire adecvat  

48 
CATRINOIU 
ILIESCU 
NARCIS 

3 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

49 
BEBU 
MARIANA 
CLAUDIA 

1 

Cererea 
nr.1036
23/14.0
7.2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.1961/08.06.2015 
emisa de S.P.N. 
Defta, certificat 

fiscal 
nr.613472/04.06.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

400,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Persoană cu handicap 
accentuat 



50 BÎRZĂNEANU 
VINTILĂ 3 

Cererea 
nr.1001
93/08.0
7.2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2078/08.07.2015 
emisa de B.N. 

Ştefănescu Floriana, 
certificate fiscale 

nr.639076/08.07.20
15  şi 

nr.639079/08.07.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

715,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
10.07.2015 

- 

51 IAMANDIŢĂ 
IUSTINA 5 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
09.07.2015 

Refuz tacit; conform 
verificării efectuată în 
data de 08.07.2015, s-a 

constatat faptul că titulara 
este plecată în străinătate 

52 MATEI IULIA 
ŞTEFANIA 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
10.07.2015 

Refuz tacit 

53 FILIP FLOREA 3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
11.07.2015 

Refuz tacit 

54 BOATĂ 
CLAUDIA 1 

Cererea 
nr.1004
39/08.0
7.2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.692/26.06.2015 
emisa de B.N. Nicu 

Florin Marcel, 
certificat fiscal 

nr.625446/22.06.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

23,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
16.07.2015 

- 

55 BĂLDĂU 
GHEORGHIŢA - - - - . Repartitie conform 

H.C.L.  nr.............. 

56 
GHEORGHE 
MANUELA 
UŢA 

3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
1707.2015 

Prin cererea 
nr.102413/10.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând 

neasigurarea normei 
locative  

57 BOBOLAN 
LEONTINA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Prin cererea 
nr.100552/08.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând faptul 
că aceasta nu are gaze, 
este persoană vârstnică, 
singură şi nu se poate 

descurca singură 

58 PARASCHIV 
GEORGETA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
20.07.2015 

Prin cererea 
nr.101237/09.07.2015, a 

refuzat garsoniera 
propusă, motivând faptul 

că este persoană cu 
handicap grav, iar starea 
sănătăţii impune condiţii 

de îngijire speciale 

59 BOBAŞU 
MIHAI 4 

Cererea 
nr.1014
72/09.0
7.2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1917/25.06.2015 
emisa de B.N. 

Ştefănescu Floriana, 
certificate fiscale 

nr.627987/25.06.20
15  şi 

nr.627985/25.06.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

884,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
17.07.2015 

- 

60 FICIU 1 Cererea Încheierea de 272,00 lei Comunicarea - 



GEORGICA nr.1019
25/09.0
7.2015 

autentificare 
nr.3660/09.07.2015 

emisa de S.P.N. 
Floricel Mihai 

Marian, certificat 
fiscal 

nr.640071/09.07.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

nr.96293/30.0
6.2015 – 

confirmare de 
primire 

16.07.2015 

61 VASILE 
NICOLETA 2 

Cererea 
nr.1020
56/10.0
7.2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.393816.07.2015 
emisa de B.N. 

Diaconu Cristian, 
certificat fiscal 

nr.642481/15.07.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

39,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
20.07.2015 

- 

62 
BOJIN 
MARCELA 
IONELA 

3 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

63 
UDREA 
ILEANA 
MARIA 

3 

Cererea 
nr. 

109125
/23.07.
2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.3404/27.07.2015 
emisa de BIN 

Gunescu Tudor 
Marinela Daniela, 
certificate fiscale 

nr..648361/27.07.20
15  şi 

nr.648359/27.07.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

405,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

64 
CĂLUGĂROIU 
IULIAN 
MARIUS 

3 

Cererea 
nr. 

120575
/12.08.
2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1946/26.06.2015 
emisa de BIN 

Marinescu Diana 
Daniela, certificate 

fiscale 
nr..624581/19.06.20

15  şi 
nr.624467/19.06.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

1.155,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
16.07.2015 

 

65 BUZERINESC
U DUMITRA - - - - - 

Dosar de locuinţă respins 
– a devenit proprietar – 
Str. Horia, bl.E6, sc.2, 

ap.10 

66 
CRĂCIUN 
DRĂGOI 
LIZICA 

3 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
16.07.2015 

 

67 
STICLAN 
ELENA 
EMILIA 

3 

Cererea 
nr. 

117743
/10.08.
2015 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1574/10.08.2015 
emisa de SPN 

Mircea Drăguşin, 
certificate fiscale 

nr..653450/05.08.20
15  şi 

nr.653447/05.08.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

1.155,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
 

68 ROMAN 
CORNEL 1 

Cererea 
nr.1045
77/15.0
7.2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.2442/15.07.2015 
emisa de S.P.N. 
Defta, certificat 

fiscal 
nr.642382/15.07.20
15 emisă de P.M.C. 

649,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 

Persoană cu handicap 
accentuat 



– D.I.T. 

69 VĂNUŢ 
DANIEL 4 

Cererea 
nr.1076
58/21.0
7.2015 

Incheierile de 
autentificare 

nr.1382/25.06.2015 
şi 

nr.1607/22.07.2015 
emise de B.N. 
Zăvoi Aurelian 
Paul, certificate 

fiscale 
nr.627673/25.06.20

15, 
nr.627678/25.06.20

15 şi 
nr.627682/25.06.20
15 emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

648,00 lei 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
16.07.2015 

Fiică handicap grav 

70 GRECU 
LAVINIA 2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

71 
VÎLCEANU 
DIANA 
CRISTINA 

4 - - - 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

72 BULBEŞ 
MARIUS 2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 – 
confirmare de 

primire 
17.07.2015 

Refuz tacit 

73 DUŢĂ 
CARMEN 4 

Cererea 
nr.1056
44/16.0
7.2015 

Incheierile de 
autentificare 

nr.2546/21.07.2015 
emisa SPN Defta, 
certificate fiscale 

nr.645209/21.07.20
15, 

nr.645218/21.07.20
15, 

nr.645233/21.07.20
15 şi 

nr.645225/21.07.20
15 emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

450,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

74 STOICA 
EUGENIA 1 

Cererea 
nr.1060
95/17.0
7.2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.2296/23.07.2015 
emisa de BIN 

Ştefănescu Floriana, 
certificat fiscal 

nr.646884/23.07.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

1.045,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

75 LUPU 
GABRIELA 2 

Cererea 
nr.1089
09/22.0
7.2015 

Incheierile de 
autentificare 

nr.2032/18.06.2015 
şi 

nr.540/24.06.2015 
emise de S.P.N. 
Doina Făurar şi 

B.N. Sică Marius 
Alexandru, 

certificate fiscale 
nr.623238/17.06.20

15  şi 
nr.623233/17.06.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

854,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

76 GĂMAN 
ANGELA 2 

Cererea 
nr. 

109101
/23.07.
2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.1812/18.06.2015 
emisa de B.N. 

Ştefănescu Floriana, 
certificat fiscal 

nr.624022/18.06.20

302,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 



15 emisă de P.M.C. 
– D.I.T. 

77 IGNAT ANCA 
MIHAELA 2 

Cererea 
nr..109
176/23.
07.201

5 

Incheierea de 
autentificare 

nr.3361/24.07.2015 
emisă de B.N. 

Gunescu Tudor 
Marinela Daniela, 
certificate fiscale 

nr.647472/23.07.20
15 şi 

nr.647463/23.07.20
15  emise de P.M.C. 

– D.I.T. 

1.405,00 lei 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
- 

78 GUTUE 
MARIANA 2 - - - 

Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
Refuz tacit 

79 PASCARIU 
ADRIAN IOAN 1 

Cererea 
nr. 

123499
/18.08.
2015 

Încheierea de 
autentificare 

nr.610/25.05.2015 
emisa de BIN 

Vlădoianu Teodora, 
certificat fiscal 

nr.601688/13.05.20
15 emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

718 
Comunicarea 
nr.96293/30.0

6.2015 
 

  
 

 Astfel, propunerile de repartizare vizează 21 titulari care îndeplinesc criteriile 
restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.686/2013 de la poz.7, poz.15, poz.37, poz.43, poz.49, poz.50,  
poz.54, poz.59, poz.60, poz.61, poz.63, poz.64, poz.67, poz.68, poz.69, poz.73, poz.74, 
poz.75, poz.76, poz.77, poz.79. 
  La efectuarea propunerilor de repartizare ale locuinţelor din Strada Tabaci nr.3B, 
bl.H9, sc.1, s-a ţinut cont atât de gradul de confort conferit de nivelul pe care sunt 
amplasate locuinţele, urmărindu-se repartizarea în funcţie de ordinea de prioritate, a tuturor 
locuinţelor situate la etajele I şi II şi continuându-se cu locuinţele situate la etajele III, IV şi 
parter, cât şi de cazurile care datorită unor probleme medicale sau vârstei înaintate, nu pot 
să acceseze etajele superioare. 
 Locuinţa situată în  Calea Bucuresti, Bl. R1, Sc. 1, Ap. 29, devenită disponibilă 
conform adresei nr. 101577/09.07.2015 a fost propusă in vederea repartizării familiilor 
îndreptăţite (având în componenţă 3 sau 4 persoane) în ordinea de prioritate, mai întai 
persoanelor evacuate sau în curs de evacuare înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin 
H.C:L. nr. 61/2015, conform comunicarii nr. 107935/22.07.2015. Singura familie de 3 sau 
4 persoane înscrisă în lista de priorităţi este fam. Şerban Adrian, 4 persoane, care însă a 
refuzat tacit repartizarea locuinţei. 
 Propunerea de repartizare a fost făcută în continuare în lista de priorităţi – locuinţe 
sociale, Dobre Marian, înscris la numărul de ordine 1, familie compusă din 4 persoane (3 
persoane majore, un minor), prin cererea nr.110741/27.07.2015 a optat pentru repartizarea 
locuintei compusa din 3 camere situata in Craiova, Calea Bucuresti, Bl. R1, Sc. 1, Ap. 29 
si a reconfirmat indeplinirea conditiilor de acces prin documente actualizate la zi: 
nedeţinerea unei locuinte în proprietate (incheierea de autentificare nr.2665/29.07.2015 
emisa de SNP Defta, certificate de atestare fiscala nr.649830/29.07.2015, nr. 



649826/29.07.2015 si  nr. 649835/29.07.2015 emise de Primaria Municipiului Craiova – 
Directia Impozite si Taxe); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 
luni respectiv 366 lei - mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică 
în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1818 lei 
(venitul aferent lunii iunie 2015 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
06.08.2015). 
 Locuinţa situată în  Str. I.D. Sîrbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3, devenită disponibilă conform 
adresei nr. 102256/10.07.2015 a fost propusă de asemenea in vederea repartizării familiilor 
îndreptăţite (având în componenţă 3 sau 4 persoane) în ordinea de prioritate, mai întai 
persoanelor evacuate sau în curs de evacuare înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin 
H.C:L. nr. 61/2015, conform comunicarii nr. 107935/22.07.2015. Singura familie de 3 sau 
4 persoane înscrisă în lista de priorităţi este fam. Şerban Adrian, 4 persoane, care însă a 
refuzat tacit repartizarea locuinţei. 
 Propunerea de repartizare a fost făcută în continuare în lista de priorităţi – locuinţe 
sociale, conform comunicărilor expediate cu numărul 108764/22.07.2015, familiilor de 3 şi 
4 persoane. 
 Solicitări de repartizare a locuinţei din  Str. I.D. Sîrbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3 au fost 
formulate astfel: 
 - Fam. Călugăroiu Iulian Marius, poziţia 64, prin cererea nr. 112187/29.07.2015, dar 
ulterior, prin cerera nr. 120574/12.08.2015 revine si refuză repartizarea locuinţei. 
 - Fam. Vîlceanu Diana Cristina, înscrisă la numărul de ordine 71, familie compusă 
din 4 persoane , prin cererea nr.112415/29.07.2015 a optat pentru repartizarea locuintei 
compusa din 3 camere situata in Craiova, Str. I.D. Sîrbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3 si a 
reconfirmat indeplinirea conditiilor de acces prin documente depuse în data de 30 Iunie 
2015: nedeţinerea unei locuinte în proprietate (incheieri de autentificare 
nr.3491/25.06.2015 emisa de BIN Diaconu Cristian, respectiv 3396/26.06.2015 emisă de 
Ambasada României din Dublin, certificate de atestare fiscala nr.627930/25.06.2015 şi nr. 
627928/25.06.2015 emise de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); 
venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 1176 lei - mai 
mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic 
anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1818 lei (venitul aferent lunii iunie 
2015 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 06.08.2015). 
 Locuinţa situată în  Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1 – 
compusă dintr-o singură cameră, devenită disponibilă conform adresei nr. 
101577/09.07.2015 a fost propusă in vederea repartizării familiilor îndreptăţite (având în 
componenţă o persoană) în ordinea de prioritate, mai întai persoanelor evacuate sau în curs 
de evacuare înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin H.C:L. nr. 61/2015, conform 
comunicarii nr. 107935/22.07.2015. Persoanele înscrise în lista de priorităţi – familii 
evacuate au refuzat tacit repartizarea locuinţei. 
 Propunerea de repartizare a fost făcută în continuare în lista de priorităţi – locuinţe 
sociale, conform comunicărilor expediate cu numărul 109893/24.07.2015. 
 Solicitări de repartizare a locuinţei din  Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, 



Mansarda, Camera 1 au fost formulate astfel: 
 - Fam. Cicea Gabriela, înscrisă la numărul de ordine 81, persoană singură, prin 
cererea nr.114806/04.08.2015 a optat pentru repartizarea locuintei compusa dintr-o cameră 
situata in Craiova, Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1 si a 
reconfirmat indeplinirea conditiilor de acces prin documente depuse în data de 03 Iunie 
2015: nedeţinerea unei locuinte în proprietate (incheiere de autentificare 
nr.1598/03.06.2015 emisa de BIN Ştefănescu Floriana, certificat de atestare fiscala 
nr.611589/02.06.2015 emisă de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si 
Taxe); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 0 lei 
(declaraţie notarială) - mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică 
în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1818 lei 
(venitul aferent lunii iunie 2015 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
06.08.2015). 
 - Fam. Pătru Elena, poziţia 138, prin cererea nr. 114814/04.08.2015. 
 - Fam. Urucu Gabriela, poziţia 150, prin cererea nr. 118735/11.08.2015. 
 - Fam. Dudu Aura Claudia, poziţia 159, prin cererea nr. 114817/04.08.2015. 
 - Fam. Vaduva Bela Petru, poziţia 187, prin cererea nr. 121985/14.08.2015. 
 - Fam. Sambu Angel Răzvan, poziţia 219, prin cererea nr. 115144/04.08.2015.     
     În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate şi nu pot fi vândute. 
 Totodata, 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 Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, 
locuintele sociale se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale.  
 Astfel, avand in vedere ca locuinţele din Craiova, Str. I.D.Sirbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3; 
Calea Bucuresti, Bl. R1, Sc. 1, Ap. 29; Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, 
Camera 1., fac obiectul proprietăţii private a municipiului Craiova,  este necesară 
modificarea regimului juridic respectiv inventarierea in domeniul public al Municipiului 
Craiova si stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale. 
 Potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea bunurilor din 
domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale în domeniul public al acestora, se face 
prin hotărâre a consiliului local. 



 In ceea ce priveste locuinţele din Craiova, Strada Tabaci nr.3B, bl.H9, sc.1 (20 u.l.) 
şi Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19, acestea figureaza deja in domeniul public al 
Municipiului Craiova potrivit prevederilor art.1 din H.C.L. nr.511/26.09.2013. 
 Însă, având în vedere că în conformitate cu art.1 din H.C.L. nr.582/13.11.2014, s-a 
aprobat completarea „fondului unic de locuinte sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari” si cu locuinţa ce face obiectul propunerii catre solicitantii de locuinte 
sociale, situată în Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19, este necesară şi actualizarea 
acestui fond în sensul excluderii locuinţei sus-menţionată.  

În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr.74/2007, inchirierea şi 
administrarea locuinţelor destinate familiilor evacuate, urmează regimul stabilit de Legea 
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la locuinţele 
sociale. 

Stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale se face cu respectarea 
prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu 
prevederile art.44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. 
 Potrivit art.26 din O.U.G. nr.40/1999, chiria se stabileşte pornindu-se de la un tarif 
de bază lunar (lei/mp) în funcţie de categoria suprafeţelor ( suprafaţă locuibilă - 0,84 
lei/mp, dependinţe: bucătărie, baie, culoar, debara, etc.- 0,34 lei/mp, alte dependinţe: 
terasă, boxă, logie, spălătorie, uscătorie, pivniţă - 0,19 lei/mp, etc.), prin aplicarea unui 
coeficient la chiria de bază cuprins între 3,5 şi 0,5 diferenţiat pe categorii de localităţi şi pe 
zone, de către consiliul local, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru terenuri respectiv, în cadrul municipiului: 3,5 pentru zona A de 
impozitare, 2,5 pentru zona B de impozitare, 2 pentru zona C de impozitare şi 1,5 pentru 
zona D de impozitare; tariful de bază lunar se actualizează în funcţie de rata anuală a 
inflaţiei (ultima actualizare este prevăzută de H.G. nr.310/2007). 
 Având în vedere structura similară a locuinţelor din Strada Tabaci, precum şi zona 
de impozitare în care acestea sunt amplasate, detaliem modul de calcul al chiriei lunare:         
  Sl (suprafaţa locuibilă): 16,37 mp x 0,84 lei/mp = 13,7508 lei 
  D (dependinţe): 10,83 mp x 0,34 lei/mp = 3,6822 lei   
  AD (alte dependinţe): 3,65 mp x 0,19 lei/mp = 0,6935 lei  
  Chiria de bază: 13,7508 + 3,6822 + 0,6935 = 18,1265 lei  
  Chiria lunară: 18,1265 x 2,5 = 45,32 lei  
  Menţionăm faptul că pentru garsonierele nr. 1 – 4 situate la parterul blocului care nu 
sunt prevăzute cu balcon, chiria lunară este de 43,58 lei . 
  Referitor la locuinţa din Calea Bucureşti, bl.R1, sc.1, ap.29, potrivit adresei 
nr.10871/07.07.2015 a R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr.101577/09.07.2015, chiria lunară este de 85,65 lei + TVA (24%). De 
asemenea, chiria pentru locuinţa din Str. I.D.Sirbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3 este 70,00 lei + 
TVA (24%) - potrivit adresei nr. 11046/09.07.2015 – 102256/10.07.2015, iar pentru 
locuinţa din Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1, chiria lunară 
este 53,94 lei + TVA – potrivit aceleiaşi adrese  nr.101577/09.07.2015. 



  Facem menţiunea că în conformitate cu prevederile art.141, alin.2, litera e din Codul 
Fiscal, „arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea 
unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu 
plată, pe o anumită perioadă”, sunt operaţiuni scutite de TVA. 
  Însă, potrivit prevederilor punctului 38, alin.1 din H.G. nr.1861/2006 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, „orice persoană impozabilă poate opta 
pentru taxarea oricăreia din operaţiunile scutite de taxă prevăzute la art.141 alin.2 lit.e 
din Codul Fiscal, în ceea ce priveşte un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, 
achiziţionat, transformat sau modernizat la sau după data aderării, în condiţiile prevăzute 
la alin. (2)-(9)”. 
  Astfel, în sensul alin.6, pct.38 din actul normativ sus-menţionat, R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova a depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Dolj, notificarea 
nr.44856/13.11.2012, prin care şi-a exprimat opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute 
la art.141, alin.2, litera e  din Codul Fiscal, începând cu data de 01.04.2007 (regia a optat 
tacit taxarea operaţiunilor de închiriere începând cu anul 2003). 
          Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 20.08.2015, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006 privind măsuri 
pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional, art.1, art.2, art.3, art.14 din O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008, art.II din O.U.G. nr.57/2008 
pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.74/2007, art.48 din Legea Locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art.30 din H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului Local 
nr.58/2012 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, la 
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, precum si la criteriile pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ 
de stat, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 asa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006, 
Hotarării Consiliului Local nr.61/2015 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2015, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.686/28.11.2013 privind aprobarea  listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor sociale, precum si in 
repartizarea locuintelor destinate inchirierii din fondul locativ de stat, in anul 2013-2014,  
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Capitolului 
V Cod Civil – Titlul IX, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, următoarele: 
  1. Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 23 unităţi locative conform Anexei 



1 la prezentul raport; 
  2.Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova în proprietatea publică a Municipiului Craiova şi 
administrarea R.A.A.D.P.F.L.Craiova, a 3 bunuri imobile situate în Calea Bucureşti, 
bl.R1, sc.1, ap.29 - compus din 3 camere în suprafaţă de 34,49 mp şi dependinţe în 
suprafaţă de 15,50 mp; Str. I.D.Sîrbu, bl.13, sc.3, ap.3 - compus din 3 camere în 
suprafaţă de 30,29 mp şi dependinţe în suprafaţă de 7,56 mp; Str. Theodor Aman Nr. 
1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1 (lift mansardă) – compus din 1 cameră în 
suprafaţă de 18,35 mp 
 3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999, nr.80/2006, nr.282/2008 precum şi 
finalizarea procedurilor de modificare a H.G.  nr.141/2008 prin intermediul 
Consiliului Judeţean Dolj; 
 4. Modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013, prin excluderea 
locuinţei situată în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.19;  
 5. Repartizarea, în vederea închirierii, a 24 unitati locative, către persoanele 
prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
  6. Stabilirea chiriei lunare conform Anexei 2 la prezentul raport; 
 7. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 - 21 din Anexa 2 la 
prezentul raport; 
 8. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 
22, 23 şi 24 din Anexa 2 la prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
    
             DIRECTOR EXECUTIV,    
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pirvu    

  

ÎNTOCMIT,        
Insp. Georgescu Sorin 

 
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                    
                                                    cons. jur. Diana Dincă              

 

     



Anexa 1 
 

          Propunere privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a 20 unităţi locative situate în Craiova, 
Strada Tabaci nr.3B, bl.H9, sc.1 precum şi a locuinţelor din Str. I.D.Sirbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3; Calea 

Bucuresti, Bl. R1, Sc. 1, Ap. 29; Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa Alba, Mansarda, Camera 1. 
 
 

Strada Tabaci nr.3B, bl.H9, sc.1 - 
garsoniera nr. 

Structura Spatiu 

1 Camera – 16,37 mp 
Bucatarie – 3,45 mp 
Baie – 4,12 mp 
Hol – 3,26 mp 
SUPRAFATA UTILA/garsoniera = 27,20 mp 

2 

3 

4 

5  
 
 
 
 
 
 
 
Camera – 16,37 mp 
Bucatarie – 3,45 mp 
Baie – 4,12 mp 
Hol – 3,26 mp 
Balcon – 3,65 mp 
 
SUPRAFATA UTILA/garsoniera = 30,85 mp 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Calea Bucureşti, bl.R1, sc.1, ap.29 3 camere – 34,49 mp 

dependinţe – 15,50 mp 

Str. I.D.Sirbu, Bl. 13, Sc. 3, Ap. 3 3 camere – 30,29 mp 

dependinţe – 7,56 mp 

Str. Theodor Aman Nr. 1, Bl. Casa 
Alba, Mansarda, Camera 1 (lift 

mansardă) 

1 camera – 18,35 mp 

 
 
 

 



Anexa 2 

Propuneri de repartizare a 24 locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

                               

Nr 
crt Nume si prenume Adresa imobil Nr. cam 

Nr.pers/ 
familie 

 

Tilularul 
dreptulu

i de 
administ

rare 

Chiria 
Lunară 

(lei) 

1 VLĂDUŢESCU 
MARIANA CORNELIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 6 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

2 
SĂCEANU ILIE 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 7 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

3 BELLTRAMO 
GIULIANA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 5 

1 
1 

C.L.M. 
45,32 
lei 

4 
BOGNĂR MARIAN 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 10 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

5 BEBU MARIANA 
CLAUDIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 1 

1 
1 

C.L.M. 
43,58 
lei 

6 BÎRZĂNEANU 
VINTILĂ 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 9 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

7 
BOATĂ CLAUDIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 2 

1 
1 

C.L.M. 
43,58 
lei 

8 
BOBAŞU MIHAI 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 14 

1 
4 

C.L.M. 
45,32 
lei 

9 
FICIU GEORGICA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 3 

1 
1 

C.L.M. 
43,58 
lei 

10 
 VASILE NICOLETA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 18 

1 
2 

C.L.M. 
45,32 
lei 

11 UDREA ILEANA 
MARIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 13 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

12 CĂLUGĂROIU IULIAN 
MARIUS 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 17 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

13 STICLAN ELENA 
EMILIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 19 

1 
3 

C.L.M. 
45,32 
lei 

14 
ROMAN CORNEL 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 4 

1 
1 

C.L.M. 
43,58 
lei 

15 VĂNUŢ DANIEL Strada Tabaci Nr. 3B, 1 4 
C.L.M. 45,32 



Bl.H9, sc.1, Ap. 11 lei 
16 

DUŢĂ CARMEN 
Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 12 

1 
4 

C.L.M. 
45,32 
lei 

17 
STOICA EUGENIA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 20 

1 
1 

C.L.M. 
45,32 
lei 

18 
LUPU GABRIELA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 16 

1 
2 

C.L.M. 
45,32 
lei 

19 IGNAT ANCA 
MIHAELA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 8 

1 
2 

C.L.M. 
45,32 
lei 

20 PASCARIU ADRIAN 
IOAN 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H9, sc.1, Ap. 15 

1 
1 

C.L.M. 
45,32 
lei 

21 
GĂMAN ANGELA 

Strada Tabaci Nr. 3B, 
Bl.H8, sc.2, AP.19 

1 
2 

C.L.M. 
45,32 
lei 

22 

DOBRE MARIAN 

Calea Bucureşti, bl.R1, sc.1, 
ap.29 

3 

4 R.A.A.D
.P.F.L. 

85,65 lei 
+ TVA 
(24%) 

23 
VÎLCEANU DIANA 
CRISTINA 

Str. I.D. Sîrbu, Bl. 13, Sc. 3, 
Ap. 3 

3 

4 R.A.A.D
.P.F.L. 

70,00 lei 
+ TVA 
(24%) 

24 

CICEA GABRIELA 

Str. Theodor Aman Nr. 1, 
Bl. Casa Albă, Mansardă, 
Cam. 1 (lift mansardă) 

1 

1 R.A.A.D
.P.F.L. 

53,94 lei 
+ TVA 
(24%) 
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