
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                 PROIECT 

                                                      
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013 
referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în 

municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.210199/2019, raportul nr.214900/2019 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.215813/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.791/2013referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, 
modificată şi completată prin Legea nr.241/2001 şi Hotărârii Guvernului nr.310/2007 
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de 
intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, 
societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
          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 modificarea poziţiei 15 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.791/2013, în sensul excluderii titularului Surdu Laurenţiu 
şi atribuirii în folosinţă exclusivă a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, 
str.Dr.Victor Papilian, nr.52 B, bl.H9, sc.2, cam.15 (fostă str.Tabaci, nr.3A, BL.h8-
9, cam.15), compusă din 1 cameră de 16,37 mp. şi dependinţe de 14,48 mp., către 
dl.Popescu Cristi, în calitate de titular al cotei de ½ din locuinţa menţionată. 

Art.2. Se aprobă restabilirea corespunzătoare a chiriei lunare, respectiv de la 22,66 lei, la 
45,32 lei. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actul adiţional la 
contractul de închiriere nr.4390/13.01.2014, având ca obiect cota de ½ din 
suprafaţa locuinţei prevăzută la art.1, în sensul majorării acesteia cu suprafaţa 
devenită vacantă la aceeaşi adresă, de 15,425 mp. 



 
 
 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Surdu 
Laurenţiu şi Popescu Cristi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
          Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.210199/03.12.2019     

                  Se aprobă, 
                                                                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                                                       Mihail Genoiu  

                                                     

                                                                                               Avizat, 
                                                                                                                                       VICEPRIMAR,                                                              

                                                                           Adrian Cosman 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013 referitoare la 
repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale, situate în municipiul Craiova, strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9; 

 
 

 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, în fondul de locuințe sociale constituit la nivelul autorității locale se află și blocul H9, scara 2 din strada 
Dr. Victor Papilian, nr.52 B (fostă strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9), ce are în compunere 20 garsoniere care au fost 
închiriate în anul 2013, prin H.C.L. nr.791/19.12.2013, celor 26 tineri care ocupau aceste unități locative și care se 

aflau sub măsura de protecție socială instituită de Consiliului Județean – Direcția Generală de Asistenţă şi Protecţie 

Socială a Copilului Dolj.  
 Măsura închirierii către ocupanți a fost o condiție esențială impusă autorității locale în calitate de proprietar a 
imobilului de mai sus, în vederea preluării acestuia din administrarea Consiliului Județean  Dolj, motivată de faptul că 
cei 26 tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, trebuiau asimilaţi de comunitate, principala nevoie a acestora 
fiind asigurarea unui spaţiu rezidential, aceştia afându-se într-o situație specială, majoritatea fiind persoane cu handicap, 
fără posibilitatea de a-și asigura prin forțe proprii un spațiu locativ. 
 Astfel, s-a ajuns la situația potrivit căreia pentru 6 din cele 20 garsoniere, folosite în comun de către două 
persoane fără grad de rudenie, să se încheie câte două contracte de închiriere, fiecare titular deținând câte o jumătate din 
suprafața camerei și respectiv jumătate din dependințele aferente.     
 În această situație se află și camera 15 din blocul H9, sc.2, strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B, pentru care 
autoritatea locală a încheiat inițial două contracte de închiriere cu ocupanții acesteia respectiv Popescu Cristi și Surdu 
Laurențiu, așa cum este prevăzut la poziția 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013.   
  Având în vedere că prin cererea nr.6361/11.01.2018, dl.Surdu Laurenţiu a solicitat rezilierea contractului de 
închiriere nr.4381/13.01.2014 încheiat pentru locuinţa socială situată în Craiova, strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B, 
bl.H9, camera 15 şi a predat cota parte de 1/2 din spaţiul deținut, dl Popescu Cristi a solicitat prin cererea 
nr.205864/26.11.2019 atribuirea spaţiului rămas liber, respectiv 1/2 din camera nr.15 întrucât deţine, în calitate de 
chiriaş cealălaltă jumătate din camera situată la aceeași adresă. 
   Având în vedere că în conformitate cu 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, persoana 
singură are dreptul la o locuinţă compusă din 1 cameră, 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 modificarea  
poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, în sensul atribuirii 
în folosință exclusivă a locuinței sociale situată în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B, bl. H9, sc.2, 
cam.15, către dl Popescu Cristi. 

         PT.  DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                                  Doina Miliana Pîrvu                                
                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.214900/10.12.2019 

                               Se aprobă, 

                                                                                                                    PRIMAR, 
                                                                                                             MIHAIL GENOIU 
 
 
                                         
                        Avizat, 

           VICEPRIMAR, 

                                 ADRIAN COSMAN 
                                                                                             
                           

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea modificării poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013 

referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale, situate în 

municipiul Craiova, strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9; 
 

        
 
 Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, locuinţele sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le 
permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele sociale aparţin 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea fondului de locuinţe sociale se 
face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor construcţii existente. 
 Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr.114/1996, locuințele sociale 
se administrează prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 Astfel, în fondul de locuințe sociale constituit la nivelul autorității locale se află și blocul H9, 
scara 2 din strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B (fostă strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9). Acesta are în 
compunere 20 garsoniere care au fost închiriate în anul 2013, prin H.C.L. nr.791/19.12.2013, celor 26 

tineri care ocupau aceste unități locative și care se aflau sub măsura de protecție socială instituită de 

Consiliului Județean – Direcția Generală de Asistenţă şi Protecţie Socială a Copilului Dolj.  
 Măsura închirierii către ocupanți a fost o condiție esențială impusă autorității locale în calitate 
de proprietar al imobilului de mai sus, în vederea preluării acestuia din administrarea Consiliului 
Județean  Dolj, motivată de faptul că cei 26 tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, trebuiau 
asimilaţi de comunitate, principala nevoie a acestora fiind asigurarea unui spaţiu rezidential, aceştia 
afându-se într-o situație specială, majoritatea fiind persoane cu handicap, fără posibilitatea de a-și 
asigura prin forțe proprii un spațiu locativ. 
 Subliniem faptul că la închirierea celor 20 garsoniere din blocul H9,  strada Dr. Victor Papilian, 
a fost respectat regimul de găzduire a celor 26 tineri instituit de D.G.A.P.S.C. DOLJ  anterior preluării 
în administrare de către Primăria Municipiului Craiova. În acest sens, camerele 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, și 20 au fost atribuite în folosință exclusivă ocupanților, iar camerele 1, 5, 7, 10, 11 



și 15 au fost atribuite în folosință comună, fiecare dintre acestea fiind ocupate la momentul respectiv 
de către doi titulari. 
 Astfel, s-a ajuns la situația potrivit căreia pentru 6 din cele 20 garsoniere, folosite în comun de 
către două persoane, să se încheie câte două contracte de închiriere, fiecărui titular revenindu-i o cotă 
de 1/2 din suprafața camerei și a dependințelor aferente.     
 Pe cale de consecință, garsoniera situată în blocul H9, sc.2, camera 15, a fost închiriată 
ocupanților Surdu Laurenţiu şi Popescu Cristi între care nu există niciun grad de rudenie. 
  Locuinţa are o suprafaţă totală utilă de 30,85 mp, fiind compusă din 1 cameră în suprafaţă de 
16,37 mp, dependinţe (bucătărie, baie, hol) în suprafaţă de 10,83 mp, balcon în suprafaţă de 3,65 mp, 
iar potrivit poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013, face obiectul a două contracte de 

închiriere, după cum urmează: 

 - contractul de închiriere nr.4381/13.01.2014 încheiat de autoritatea locală cu dl Surdu 
Laurențiu, având ca obiect cota de 1/2 din unitatea locativă menționată respectiv 1/2 din cameră 
reprezentând 8,185 mp, 1/2 din dependinţe (bucătărie, baie, hol) reprezentând 5,415 mp şi 1/2 din 
balcon reprezentând 1,825 mp; 
 - contractul de închiriere nr.4390/13.01.2014 încheiat de autoritatea locală cu dl Popescu 
Cristi, ce are ca obiect cota de 1/2 din aceeași unitate locativă respectiv 1/2 din cameră reprezentând 
8,185 mp, 1/2 din dependinţe (bucătărie, baie, hol) reprezentând 5,415 mp şi 1/2 din balcon 
reprezentând 1,825 mp. 
  Având în vedere că prin cererea nr.6361/11.01.2018, dl.Surdu Laurenţiu a solicitat rezilierea 
contractului de închiriere nr.4381/13.01.2014 şi a predat cota parte de 1/2 din spaţiul deținut, dl 

Popescu Cristi a solicitat prin cererea nr.205864/26.11.2019 atribuirea în exclusivitate a spaţiului 

rămas liber, respectiv 1/2 din camera nr.15 motivată de faptul că deţine, în calitate de chiriaş cealaltă 

jumătate din aceeași cameră. 
 Precizăm faptul că spaţiul disponibilizat nu îndeplineştela exigenţele minimale prevăzute de 
Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, astfel 

că acesta nu poate face obiectul propunerilor de repartizare către persoanele înscrise în listele de 

priorităţi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova potrivit legii, repartizarea a jumătate 
din suprafața unei unități locative către o persoană excede legii, fiind binecunoscut faptul că persoana 
singură are dreptul la o locuință compusă din o cameră. Mai mult de atât, spaţiul disponibilizat nu 
îndeplineşte nici cerinţele minimale prevăzute în Anexa 1 la Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind accesul liber individual la spaţiul locuibil, fără 
tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie 
precum şi cerinţa referitoare la existenţa în componenţă, a spaţiului pentru prepararea hranei, 
 Se impune astfel, modificarea poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013 în sensul 
excluderii dlui Surdu Laurențiu și închirierea în exclusivitate către dl Popescu Cristi a locuinței sociale 
situată în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B, bl. H9, sc.2, cam.15 (fostă strada 
Tabaci nr.3A, bl.H8-9, cam.15), compusă din 1 cameră de 16,37 mp și dependințe de 14,48 mp, cu 
recalcularea corespunzătoare a chiriei. 
  Precizăm că 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 art.45 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 
nr.310/2007. 
   Față de cele prezentate și țiând cont de hotărârea Comisiei Sociale din data de 10.12.2019, în 
conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale, O.U.G. nr.40/1999 modificată și completată prin Legea 



nr.241/2001, H.G. nr.310/2007 și art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. modificarea  poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr.791/19.12.2013, în sensul excluderii 

titularului Surdu Laurențiu și atribuirii în folosință exclusivă a locuinței sociale situată în 

municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papilian, nr.52 B, bl. H9, sc.2, cam.15 (fostă strada Tabaci 

nr.3A, bl.H8-9, cam.15), compusă din 1 cameră de 16,37 mp și dependințe de 14,48 mp, către dl 

Popescu Cristi - în calitate de titular al cotei de 1/2 din locuința menționată; 
  2.  restabilirea corespunzătoare a chiriei lunare respectiv de la 22,66 lei la 45,32 lei; 

3. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie actul adițional la 

contractul de închiriere nr. 4390/13.01.2014 ce are ca obiect cota de 1/2 din suprafața locuinței 

prevăzută la punctul 1 din prezentul raport, în sensul majorării acesteia cu suprafața devenită 

vacantă la aceeaşi adresă, de 15,425 mp.  
 
             
              Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   ÎNTOCMIT, 
                   Doina Miliana Pirvu         PT. ȘEF SERVICIU 
                                                                                                                             Sorin Georgescu 
                                                           
                                                                                                               

Viză control financiar preventiv,                                                                                                                   
Insp. Rugeanu Simona Crenguța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 215813/ 10.12.2019 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 210199/03.12.2019  al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 214900/10.12.2019 al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 

− O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 

construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional; 
− H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum 
şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru 
salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor 

naţionale şi regiilor autonome; 
− HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii; 

− HCL nr. 451/2017 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de 
stat, în anul 2018; 

− 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 modificarea poziției 15 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 

791/19.12.2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe 
sociale, situate în Municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 3A, bl. H8-9.  
 

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