
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.170777/2019, raportul nr.171993/2019 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.173900/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în 
executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-
1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care 
au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU      Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari  
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.170777/03.10.2019                                                                                                   Se aprobă, 
                                                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                                                                                   Mihail Genoiu  

                                                  

              Avizat, 
                                                                                                                                   VICEPRIMAR,                                                              

                     Adrian Cosman 
                                                                                                                                                                                             

REFERAT DE APROBARE, 

 

 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii construite de către A.N.L. în municipiul Craiova 

        
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova administrează locuințele pentru tineri destinate închirierii 
realizate prin programul de investiții la nivel național situate în blocurile din Bdul Oltenia și respectiv Strada 
Potelu, în total un număr de 314 locuințe ANL, repartizate beneficiarilor în anii 2003-2004 și respectiv 2008-
2009. 
 Potrivit prevederilor art.8 alin 4 și alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de închiriere se încheie pe o 
perioada determinată de 5 ani, acestea producând efecte până la expirarea termenului de locațiune; după 
expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de 
câte un an, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 Având în vedere că în prezent, un număr de 60 contracte ce au ca obiect locuințe ANL, au ajuns la 
termen, se impune prelungirea termenului închirierii, prin act adițional, pe o perioadă de un an, pe baza 
documentelor justificative care reconfirmă îndeplinirea condițiilor privind continuarea locațiunii. 
 În acest sens, în conformitate cu  prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la prelungirea termenului de locațiune a unor 
contracte având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite de către A.N.L. în municipiul 
Craiova, proiect de hotărâre care, împreună cu documentele justificative, urmează  a fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.    

 
 

                                                              PT DIRECTOR EXECUTIV,                       
                                                           Doina Miliana Pîrvu                                   

                            
     
                                                             
     
                                                         
                   



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari  
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.171993/04.10.2019                                                                                  Se aprobă, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                                   Mihail Genoiu  
                                                  
               Avizat, 
                                                                                                                  VICEPRIMAR,                                                          

                          Adrian Cosman 
  
                                                                                                                                                                                            

 Raport de specialitate, 
privind prelungirea unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii 
 

        Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
 Autoritatea publică locală administrează locuințele pentru tineri destinate închirierii 
realizate prin programul de investiții la nivel național situate în blocurile din Bdul Oltenia și 
respectiv Strada Potelu, în total un număr de 314 locuințe ANL, repartizate beneficiarilor în 
anii 2003-2004 și respectiv 2008-2009. 
 Potrivit prevederilor art.8 alin.4 și alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
contractele de închiriere se încheie pe o perioada determinată de 5 ani. După expirarea 
perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe 
perioade de câte un an, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 Articolul 15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 statuează faptul că la 
data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soțul/soția 
acestuia și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia au obligația să facă dovada că nu au 
dobândit o locuință în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității 
administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care 
deține locuința actuală sau în localitățile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz. 
 În situația în care această condiție nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai 
prelungește. Fac excepție cotele-părți dintr-o locuință, dobândite în proprietate, în condițiile 
legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m², suprafață utilă minimală/persoană, 
prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Totodată, potrivit art.1796 lit.b din  Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, locatarul are 
obligația să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract. 
 Articolul 30 alin.6 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, prevede faptul că raporturile juridice 
stabilite de comun acord între locator și locatar, precum și nerespectarea obligațiilor 
contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligațiile sale 



față de asociația de proprietari sau față de furnizorii de utilități publice. 
 Potrivit dispozițiilor art.75 alin.2 lit.a din Legea nr.196/2018, cheltuielile asociației de 
proprietari sunt cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în 
proprietăți individuale, iar în conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din lege, cheltuielile care 
sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu și nu pot fi 
individualizate pe baza unor dispozitive de măsură/înregistrare, se repartizează proporțional cu 
numărul de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în mod curent în condominiu în 
luna pentru care se calculează lista de plată. 
 Prin urmare, întrucât obligația de a achita cheltuielile de întreținere incumbă exclusiv 
persoanelor care locuiesc în spațiile cu destinația de locuință și beneficiază de furnizarea 
serviciilor de utilități, dispozițiile contractuale stabilesc în sarcina locatarilor obligația de a 
achita cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de locatari/proprietari. 
 Astfel, având în vedere că nu există o identitate între proprietar, în speță statul român și 
beneficiarul serviciilor de utilități, obligația de plată se naște direct în patrimoniul locatarului și 
nu al statului român – în calitate de proprietar sau al administratorului respectiv Municipiul 
Craiova. 
 Pe cale de consecință, continuarea închirierii este condiționată de îndeplinirea criteriilor 
restrictive de către titular și membrii familiei, criterii prevăzute de H.G. nr.962/2001 
modificată, precum și de achitarea la zi a obligațiilor contractuale. 
 În acest sens, documentele justificative necesare prelungirii termenului închirierii, sunt 
după cum urmează:  
 1. declaraţii autentificate ale titularului contractului de închiriere şi, după caz, ale 
şoţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să rezulte faptul că 
aceștia nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a 
Municipiului Craiova, sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova; fac 
excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea 
nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea 
nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  
 2.  certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe 
care să ateste achitarea cheltuielilor cu titlu de chirie, în cuantumul şi la termenele stabilite prin 
contract; (se anexează certificatul fiscal atât pentru titular cât și pentru şoţia/soţul şi ceilalți 
membri majori din familia acestuia); 
 3. adeverință eiberată de către asociaţia de locatari care să ateste achitarea la zi  
cheltuielile de întreţinere. 
 Articolul 362 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ statuează faptul 

că bunurile proprietate privată a statului pot fi date în administrare, concesionate ori 

închiriate. 
 Potrivit prevederilor art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac obiectul proprietăţii 

private a statului şi se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale. 
 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 aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  în condiţiile legii. 



 Astfel, prelungirea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţe ANL  se face cu 
acordul Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin act adiţional, pe o durată de 1 an de 
zile de la data expirării contractului, în condiţiile sus-menţionate. 
         Având în vedere că în prezent, un numar de 60 contracte ce au ca obiect locuințe ANL, au 
ajuns la termen, se impune prelungirea termenului închirierii, prin act adițional, pe o perioadă 
de un an, pe baza documentelor justificative care reconfirmă îndeplinirea condițiilor privind 
continuarea locațiunii de către cei 60 titulari prevăzuți în Anexa la prezentul raport.     
        Întrucât, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale, se 
impune prelungirea contractelor de inchiriere aferente locuinţelor ANL aflate în proprietatea 
privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, deţinute de 
titularii prevăzuţi în Anexa la prezentul raport.          
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.8 alin.4 și alin.5 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, a Titlului IX, 
Capitolul V respectiv art.1.777- art.1.835 Cod Civil precum şi a art.108, art.354, art.355 și 
art.362 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1. Prelungirea pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere ce au ca 
obiect locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L. aflate în proprietatea privată a 
statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în Anexa 
la prezentul raport; 
 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale  la  
contractele de închiriere prevazute la punctul 1 din prezentul raport. 
 
 
  PT DIRECTOR EXECUTIV,                        PT  ŞEF SERVICIU, 
    Doina Miliana Pîrvu          Sorin Georgescu                         
                            
   
      
                                   ÎNTOCMIT, 
                                       Insp. Magda Boicea
                                           
                                                         
                   



ANEXA

Nr NR.CO DATA CO TITULAR Str Bloc Sc Ap

1 109018 ######## TUDORASCU CARMEN ILEANA Potelu R1 1 2

2 109012 ######## POPA GABRIELA Potelu R1 1 5

3 109011 ######## CALINESCU DANIEL Potelu R1 1 6

4 109009 ######## SFETCU SIMINA MARIA Potelu R1 1 7

5 109002 ######## PANA ANNE MARYE Potelu R1 1 11

6 110112 ######## ZAHARIA PAULA Potelu R3 1 1

7 110136 ######## PATRASCOIU MADALINA LILIANAPotelu R3 1 7

8 110139 ######## MARIN NICOLAE CRISTIAN Potelu R3 1 8

9 110143 ######## DINU ILIUTA Potelu R3 1 10

10 110150 ######## MITRICA LUCIAN MARIN Potelu R3 1 13

11 110154 ######## CIOBANESCU ALINA VERGINICAPotelu R3 1 14

12 121087 ######## COJOCAREANU COSMIN Potelu R4 1 8

13 121102 ######## DIHORU DANUT NICUSOR Potelu R4 1 12

14 121105 ######## GRECU MARIANA Potelu R4 1 13

15 110035 ######## STEFAN ALIN DUMITRU Potelu R5 1 5

16 110026 ######## NICA DANIEL Potelu R5 1 9

17 110026 ######## BOZGAN IRINA Potelu R5 1 10

18 110023 ######## CIOANA SILVIU Potelu R5 1 11

19 128550 ######## VASILE ION Potelu R7 1 2

20 128554 ######## NEDEA  IONELA DANIELA Potelu R7 1 4

21 128555 ######## PAUN MARIAN Potelu R7 1 5

22 128557 ######## SARPE MARIANA CAMELIA Potelu R7 1 6

23 128560 ######## PURCARU IONUT ADEL Potelu R7 1 7

24 128565 ######## EPURE MARIAN Potelu R7 1 9

25 128573 ######## MINDRILA MARIANA ADELINA Potelu R7 1 11

26 132112 ######## DIONISIE SIMONA CONSTANTINAPotelu R9 1 1

27 132114 ######## MACEDON MIHAELA Potelu R9 1 2

28 132118 ######## GAINA FLORINA Potelu R9 1 3

29 132121 ######## PUNGA AURELIA Potelu R9 1 5

30 132124 ######## DARAC MARTA DIANA Potelu R9 1 6

31 132129 ######## TROACA DELIA ADRIANA Potelu R9 1 7

32 132133 ######## LUPU IONELA ALINA Potelu R9 1 9

33 132145 ######## CIURLIN CONSTANTA ADELA Potelu R9 1 14

34 132146 ######## STANA  OANA DOINA Potelu R9 1 15

35 134596 ######## CAMEN ALEXANDRINA Potelu R11 1 1

36 134600 ######## NICOLAE FLORIAN SILVIU Potelu R11 1 3

37 134605 ######## ANGHEL ELENA Potelu R11 1 4

38 134612 ######## RISTEA IULIAN SORIN Potelu R11 1 5

39 134624 ######## POPESCU PETRE CATALIN Potelu R11 1 8

40 134627 ######## CONSTANTIN MARIUS FLORIN Potelu R11 1 9

41 131318 ######## PASARICA CLAUDIU DANUT Potelu R13 1 1

42 131324 ######## TUTUNARU SILVIU MARIUS Potelu R13 1 3

43 131330 ######## CIOBANU FLORINA ALINA Potelu R13 1 5

44 131333 ######## BUZNER CAMELIA FLORENTINAPotelu R13 1 6

45 131335 ######## DRAGNEA  MELINDA LAVINIA Potelu R13 1 7

46 131347 ######## DELIU CLARA MARIA Potelu R13 1 9

47 131349 ######## CIUCA MIHAELA Potelu R13 1 10

48 131352 ######## STIRBULESCU TITU Potelu R13 1 11

Page 1



49 132772 ######## BUMBAC LAURA SIMONA Potelu R15 1 2

50 132781 ######## STANESCU GHEORGHE SERAFIMPotelu R15 1 4

51 132784 ######## JEMBOIU VIOREL NELU Potelu R15 1 5

52 132788 ######## IOVANCEA ELENA CAMELIA Potelu R15 1 7

53 132795 ######## COSMA LENUTA Potelu R15 1 9

54 132802 ######## OLTEANU JANINA STELIANA Potelu R15 1 11

55 132804 ######## MOROZ ADRIANA CRISTINA Potelu R15 1 12

56 132807 ######## BAICU AUREL Potelu R15 1 13

57 132810 ######## STOICA EMANUEL Potelu R15 1 14

58 132814 ######## NEATA MIHAELA ADRIANA Potelu R15 1 15

59 239060 29.12.2004 ROSU CRISTIAN Oltenia T3 2 9

60 123722 01.09.2014 CONSTANTIN VIOREL Oltenia T3 5 11
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 173900/ 08.10.2019 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Referatul de aprobare nr. 170777/03.10.2019 a Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 171993/04.10.2019 al Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

− Legea locuinţei nr. 114/1996; 

− art. 868, alin (2) Cod Civil: „titularul dreptului de administrare poate folosi şi 

dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este 

cazul, de actul de constituire.”; 

− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind prelungirea pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere ce au ca obiect locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L., prevăzute în 

Anexa la raportul de specialitate nr. 171993/04.10.2019 al Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe. 

 

 

 

  Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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