
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                                          HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, 

str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 
          Având în vedere raportul nr.195563/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată,  modificată 
şi completată, Legii nr.213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia şi 
Capitolul V, Titlul IX – Cod 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, 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 locuinţă socială a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17, proprietate privată a municipiului Craiova, 
compus din 2 camere în suprafaţă de 29,52 mp. şi dependinţe în suprafaţă de 22,20 
mp. 

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 
bunului imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Pîrvu Daniel Claudiu, a locuinţei 
sociale, situată în municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 

Art.4.  Se stabileşte chiria lunară pentru imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre în 
cuantum de 80,82 lei+TVA (24%). 

Art.5. Contractul de închiriere al locuinţei prevăzută la art.1 va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 



 
 
 
Art.6. 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.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  şi Pîrvu Daniel Claudiu vor aduce 
la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,      PT.SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 

  
 
 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.195563/10.12.2015                                                                                                      
                        Se aprobă,  
                      PRIMAR, 
                                           Lia Olguţa Vasilescu 
           

 

RAPORT, 
privind repartizarea locuinţei sociale din Craiova, Strada Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17 

 

 În conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, în situaţii excepţionale, la propunerea 
preşedintelui comisiei sociale, comisia poate lua în discuţie repartizarea unor locuinţe, 
hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
 În raport cu această prevedere şi ţinând cont de raportul nr.194554/08.12.2015, 
Comisia Socială aprobată prin H.C.L. nr.26/2012  întrunită în data de 10.12.2015, a 
analizat situaţia Dlui Pîrvu Daniel Claudiu şi a hotărât repartizarea către acesta a locuinţei 
proprietatea Municipiului Craiova şi aflată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 
situată în Strada Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17, compusă din două camere în suprafaţă de 29,52 
mp şi dependinţe în suprafaţă de 22,20 mp.  
 Pentru a hotărâ astfel, Comisia Socială a avut în vedere urmatoarele: 
 Dl Pîrvu Daniel Claudiu, în vârstă de 34 ani, este persoană singură, necăsătorit, a 
fost angajat al S.C. Auchan Romania S.A., în prezent fiind plecat la muncă în străinătate. 
 În fapt, în imobilul situat în Craiova, Strada Romania Muncitoare, nr.42C, locuiesc 2 
persoane respectiv mama şi bunica Dlui Pîrvu Daniel Claudiu, după cum urmează: 

1. Pîrvu Eugenia – mama, în varstă de  61 ani, pensionară;                                                                                      
  2. Voinea Constantina - bunica, în varstă de 88 ani, fără venituri. 
 Dna Pîrvu Eugenia, este persoană cu deficienţă funcţională gravă, fiind diagnosticată 
cu „ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrena”, diagnostic ce corespunde gradului 
de handicap grav conform certificatului nr.38212/33483/07.01.2009 emis de Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Dna Pîrvu se află într-o situaţie specială, cu nevoi provocate de incapacităţi 
personale, sprijin permanent, fiind în permanenţă susţinuta de mama Voinea Constantina, 
care la randul sau este la o varsta inaintata si are probleme de sanatate. 
 Imobilul cu destinaţia de locuinţă situat în perimetrul Centrului Istoric al  
Municipiului Craiova respectiv Strada Romania Muncitoare, nr.42C, este proprietatea 



Municipiului Craiova şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova; are în compunere 
trei camere în suprafaţă de 57,46 mp şi dependinţe în suprafaţă de 50,53 mp. Locuinţa a 
făcut obiectul contractului de închiriere nr.295/15.09.2009 încheiat de RAADPFL Craiova 
cu Dl Pîrvu Daniel Claudiu, în calitate de titular, contract ajuns la termen în data de 
19.06.2014; menţionăm faptul că dreptul locativ a fost dobândit nu numai de către titularul 
contractului de închiriere, dar şi de către membrii familiei, respectiv Pîrvu Eugenia (mama) 
şi  Voinea Constantina (bunica), conform fişei suprafeţei locative anexă la contractul de 
închiriere anterior precizat. 
 Prin adresa nr.9401/03.07.2014, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, i-a comunicat Dlui Pîrvu 
Daniel Claudiu faptul că ocupă fără titlu locativ imobilul din Strada România Muncitoare, 
nr.42C ca urmare a expirarii contractului de închiriere, motiv pentru care i-a notificat 
obligaţia acestuia de a preda imobilul, în termen de 30 zile, cu consecinţa demarării 
procedurii legale de evacuare.  
 Pe cale de consecinţă, regia în calitate de administrator al imobilului menţionat mai 
sus, a adus la cunoştinţa autorităţii locale (adresa nr.173864/20.11.2015), că în data de 
24.11.2015, va proceda la punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa 
Civilă nr.3585/18.03.2015, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 
nr.43132/215/2014, prin care s-a dispus evacuarea numiţilor Pîrvu Daniel Claudiu, Pîrvu 
Eugenia şi Voinea Constantina din imobilul cu destinaţia de locuinţă pe care l-au deţinut în 
calitate de chiriaşi, întrucât Municipiul Craiova a iniţiat proiectul pentru obiectivul 

„Reactualizare PUZ Centrul Istoric”, iar imobilul în cauză a fost inclus în acest obiectiv 

care reglementează funcţiunile permise în această zonă şi care exclude pentru viitor 

funcţiunea de locuinţe de tip rezidenţial, fiind permisă doar locuirea în regim hotelier. 
 Prin aceeaşi adresă, R.A.A.D.P.F.L. a solicitat Primăriei Municipiului Craiova să 

facă demersuri în vederea asigurării unui spaţiu de locuit pentru numitele Pirvu Eugenia 

şi Voinea Constantina ţinând cont de faptul că persoanele care urmează a fi evacuate, sunt 

persoane cu risc social major, datorită vârstei înaintate şi a stării de sănătate precare. 
 La rândul său, şi Dl Pîrvu Daniel Claudiu a făcut demersuri către Primăria Craiova, 
prezentându-se în audienţa Dlui Administrator Public Radu Preda din data de 24.11.2015, 
precum şi în audienţa Dnei Primar Lia Olguţa Vasilescu din data de 27.11.2015, solicitând 
sprijin pentru rezolvarea situaţiei locative respectiv repartizarea locuinţei din Strada 
Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17.    
 Totodată, a anexat la cerere şi documente care reconfirmă îndeplinirea condiţiilor de 
acces la o locuinţă socială respectiv: 
  1. nu a vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţine o locuinţă proprietate personală 
şi nu are calitatea de chiriaş la o altă locuinţă din fondul de stat (încheierile de autentificare 
nr.1623/03.12.2015, nr.1624/03.12.2015 şi nr.1625/03.12.2015 emise de Notar Public 
Diaconescu Gelu Emilian, certificate de atestare fiscală nr.745407/02.12.2015, 
nr.745417/02.12.2015 şi nr.745422/02.12.2015 eliberate de Primăria Municipiului Craiova 
– Direcţia de Impozite şi Taxe); 
  2. venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este de 
1.131 lei -  mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul 
buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1.871 lei (venitul 
aferent lunii octombrie 2015 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
08.12.2015). 
 Astfel, pentru calculul venitului mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 
luni, s-au avut în vedere următoarele elemente: 
 Salariul net realizat în ultimele 12 luni (titular): 16.412 lei 



 Pensie (mamă): 1.217 lunar x 12 luni = 14.604 
 Indemnizaţie handicap (mamă): 340 lei lunar x 12 luni =  4.080 lei 
 Pensie (bunică): 467 lunar x 12 luni = 5.604 lei 
 Venit net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 40.700 lei 
 Venit mediu net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 3.392 lei 
 Venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni: 1.131 lei. 
 Locuinţa din Strada Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17 este proprietatea privată a 
municipiului Craiova, fiind inventariată în H.C.L. nr.522/2007, Anexa 2 la poziţia 109, se 
află în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi a devenit vacantă ca urmare a evacuării 
debitorilor Duroi Mariana şi Piculeaţa Zoltan Daniel; acest spaţiu are în compunere două 
camere în suprafaţă de 29,52 mp şi dependinţe în suprafaţă de 22,20 mp.  
 Potrivit art.2 litera c din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie  locuinţă socială, locuinţa care se atribuie cu chirie 
subvenţionată 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, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele sociale se administreaza 
prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste ca bunurile 
ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.      
 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale se realizează în mod obligatoriu după criteriile 
prevăzute la art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi la art.21 din H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. 
nr.58/26.07.2012, criterii care se împart în două capitole: 
  a) criterii restrictive: 
   -  solicitanţii să nu deţină în proprietate o locuinţă;  

  -  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;  
  - să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi executie pentru realizarea unei 
locuinţe;  

- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
-  să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, 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 analizează cererea, 
precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.    b) criterii de 

ierarhizare stabilite prin punctaj: condiţii de locuit, numărul copiilor în întreţinere, starea 
de sănătate a familiei, persoane/familii evacuate sau în curs de evacuare, tineri cu vârsta de 



până la 35 ani, familii sau tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială, beneficiarii 
Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii Decretului-lege 
nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, văduvele şi veteranii de 
război, venitul mediu net lunar/membru de familie, vechimea cererii. 

Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac 
anual, până la data de 1 noiembrie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile nou 
depuse în cursul anului şi cele nesoluţionate din anii anteriori actualizate în primul 
semestru al fiecărui an. 
  Astfel, în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces pentru anul 2015, 
titularii aveau obligaţia ca până la termenul limită de 30.06.2015 să prezinte următoarele 
înscrisuri: acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni, certificat fiscal 
eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe, declaraţia notarială 
precum şi eventuale modificări survenite în situaţia locativă şi socială a fiecărui solicitant. 
  În acest sens, din verificarea documentelor justificative anexate la dosar, s-a 
constatat că titularul nu a dat curs comunicării nr.63842/29.04.2015, drept pentru care, 
dosarul de locuinţă nr.157740/30.10.2014, a fost inclus în Anexa 5 - situaţia dosarelor de 
locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, neactualizate respectiv 
dosare ai căror solicitanţi nu au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces prin documente 
actualizate la termenul stabilit de Consiliul Local şi care nu pot fi incluşi în lista de 
priorităţi din anul respectiv, situaţie ce a fost avizată de Comisia Socială în şedinţa din data 
de 20.11.2015. 
  Solicitanţii care nu pot fi incluşi în lista de priorităţi din anul respectiv pot fi incluşi 
în listele de priorităţi din anii următori cu condiţia reconfirmării îndeplinirii criteriilor de 
acces prin documente actualizate în primul semestru al fiecărui an. 
  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, evitandu-se repartizarea 
unor spatii excedentare. 
 Repartizarea locuinţelor sociale, se face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, 
aprobată de Consiliul Local, după soluţionarea cazurilor chiriaşilor din imobile 
naţionalizate; în mod excepţional, potrivit art.37 din HCL nr. 58/26.07.2012, la 

propunerea preşedintelui Comisiei Sociale, Comisia poate lua în discuţie repartizarea 

unor locuinţe, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
 Facem precizarea că pentru soluţionarea cererii de locuinţă socială formulată de Dl 
Pîrvu Daniel Claudiu, este necesară stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului 
proprietatea privată a Municipiului Craiova situat în Strada Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17. 
 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. 



 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.194554/08.12.2015 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 10.12.2015, în conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. 
nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, a 
Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, Legii 
nr.213/1998 şi art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
     1. Stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului cu destinaţia de locuinţă 
proprietate privată a Municipiului Craiova, situat în Craiova, Strada Gîrleşti, bl.66, 
sc.1, ap.17, compus din 2 camere în suprafaţă de 29,52 mp şi dependinţe în suprafaţă 
de 22,20 mp; 
 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 bunului imobil prevăzut la punctul 1 din 
prezentul raport; 
 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. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Pîrvu Daniel Claudiu, a locuinţei 
sociale, situată  în Craiova, Strada Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17; 
 5. Stabilirea chiriei lunare în cuantum de 80,82 lei + TVA (24%); 
 6. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificată la punctul 1 
din prezentul raport, 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. Diana Sandu             
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