
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                                        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale situate în 

municipiul Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 

Având în vedere raportul nr.184306/2016 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe situate în municipiul Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, art.15 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999, modificat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2006; 
          Potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat şi 411/2015 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 locativ de 
stat, în anul 2015/2016; 

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 repartizarea, în vederea închirierii a unor locuinţe sociale, către 

persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor 

fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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       Se aprobă, 
Serviciul Administrare Locuinţe                   PRIMAR, 
Nr.184306/18.11.2016             Lia Olguţa Vasilescu 
    
                            

RAPORT,  
privind repartizarea a 3 locuinţe sociale  destinate închirierii persoanelor 
îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 În 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 respectiv solicitantilor de locuinte 

sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 

 Având în vedere că la nivelul lunii octombrie 2016 au de venit disponibile 22 unităţi 
locative şi ţinând cont de faptul că 6 dintre acestea au fost repartizate  chiriaşilor din imobile 
naţionalizate (situaţie prezentată în raportul nr.169133/20.10.2016),  restul de 16  locuinţe 
neacceptate de persoanele îndreptăţite, au făcut obiectul propunerilor de repartizare către 
titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale aprobata prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2015 – Anexa 1, conform 
hotărârii Comisiei Sociale din data de 20.10.2016, iar situaţia acestor locuinţe se prezintă după 
cum urmează:   
 

 

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ 
Structura 

Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic actual 

1 Strada 22 Decembrie 1989 bl.7, 
cam.37  (1 cam de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public conf. 
H.C.L. nr.38/2016, 
anexa 4, poz.1 

2 Strada 22 Decembrie 1989 bl.7, 
cam.86 (1 cam de 11 mp, 
dependinte comune de 2,65 mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public conf. 
H.C.L. nr.39/2016, 
anexa 3, poz.2 

3 Strada 22 Decembrie 1989bl.7, R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public conf. 



cam.101  (1 cam de 11 mp, 
dependinte comune de 2,65 mp) 

H.C.L. nr.38/2016, 
anexa 4, poz.2 

4 Drumul Apelor, nr.66, modul 9, 
camera 7 (camera 11,30 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

5 Drumul Apelor, nr.66, modul 10, 
camera 2 (camera 11,90 mp, camera 
9,20 mp, hol 5,00 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

6 Drumul Apelor, nr.66, modul 4, 
camera 9 (camera 15,40 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

7 Drumul Apelor, nr.66, modul 7, 
camera 6 (camera 7,80 mp, camera 
14,40 mp, hol 10,30 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

8 Drumul Apelor, nr.66, modul 3, 
camera 3 (camera 14,80 mp, camera 
7,50 mp, debara 2,85 mp, debara 
1,35 mp, hol 3,45 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

9 Drumul Apelor, nr.66, modul 1A, 
camera 3 (camera 12,00 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

10 Drumul Apelor, nr.66, modul 5, 
camera 8 (camera 8,00 mp, 
bucatarie 2,80 mp, hol 4,80 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

11 Drumul Apelor, nr.66, modul 9, 
camera 2 (camera 7,80 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

12 Drumul Apelor, nr.66, modul 11, 
camera 8 (camera 12,00 mp, hol 
4,00 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

13 Drumul Apelor, nr.66, modul 8, 
camera 1 (camera 11,00 mp, camera 
11,00 mp, hol 9,20 mp, hol 10,20 
mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

14 Drumul Apelor, nr.66, modul 11, 
camera 5 (camera 16,00 mp, camera 
16,00 mp, hol 12,00 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

15 Drumul Apelor, nr.66, modul 5, 
camera 9 (camera 9,00 mp, hol 1,57 
mp, hol 1,80 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

16 Strada Rîului, nr.42, camera 3 
(camera 21,25 mp, hol 7,65 mp 
dependinte in comun hol 3,89 mp, 
wc 2,58 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HCL 154/2015 

 



 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. 
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, corespunzătoare numărului de persoane din familie). 
 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: 

a)  să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
b)  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
c) sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 

locuinte; 
d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
e) 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. 

Având în vedere că în lista de priorităţi aprobata prin H.C.L. nr.411/2015, mai 
figurează un număr de 164 titulari a căror situaţie locativă a rămas nerezolvată, pentru cele 16 
locuinţe vacante au fost transmise oferte de repartizare 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. 

Condiţiile de depunere a opţiunilor de repartizare au fos aduse la cunoştinţa 
solicitanţilor prin cele 164 comunicări, după cum urmează: 
    a) 60 comunicari nominale înregistrate sub nr.171103/24.10.2016 au fost transmise 

solicitanţilor – persoane singure, conform “Situatiei comunicarilor pentru solicitantii de 
locuinte sociale - persoane singure nesolutionati pana la data comunicarii, expediate 
pentru 10 locuinte - 1 camera, situate in Valea Rosie Bl. 7, Cam. 37, 86 si 101, Str. Riului 
Nr. 42 Cam. 3, Drumul Apelor Nr. 66, Modul 9 Cam.7, Modul 4 Cam. 9, Modul 1A Cam. 
3, Modul 5 Cam. 8, Modul 11 Cam. 8, Modul 5 Cam. 9”; 

 



     b) 104 comunicari nominale înregistrate sub nr.171103/24.10.2016 au fost transmise 
solicitanţilor – familii de doua sau mai multe persoane, conform “Situatiei comunicarilor 
pentru solicitantii de locuinte sociale - familii de 2 sau mai multe persoane, nesolutionati 
pana la data comunicarii, expediate pentru 16 locuinte - 1 camera, situate in Valea Rosie 
Bl. 7, Cam. 37, 86 si 101, Str. Riului Nr. 42 Cam. 3, Drumul Apelor Nr. 66, Modul 9 
Cam.7, Modul 4 Cam. 9, Modul 1A Cam. 3, Modul 5 Cam. 8, Modul 11 Cam. 8, Modul 
5 Cam. 9 si respectiv 2 camere situate in Drumul Apelor Nr. 66, Modul 10 Cam.2, Modul 
7 Cam. 6, Modul 3 Cam. 3, Modul 9 Cam. 2, Modul 8 Cam. 1, Modul 11 Cam. 5”. 

  
 Urmare a comunicarilor transmise, 3 titulari au formulat cereri de repartizare, iar in 
functie de pozitia din lista de prioritati, prezentam situatia solicitarilor efectuate pentru fiecare 
unitate locativa in parte: 
 

 
   

Nr 
Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

Nr 
pe
rs 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare/Propunere de 

repartizare 
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 2094 lei (venitul 
aferent lunii septembrie 2016 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data 
de 07.11.2016) 

1 
ŞERCĂU 
FLOREA/4 

1 

Cererea 
nr.175761/02.

11.2016– 
Str.22 

Dec.1989, 
bl.7,  cam.86 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2135/02.11.2016 
emisa de B.I.N. Zăvoi 

Aurelian Paul, 
certificat fiscal 

nr.783486/02.11.2016 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

805,00 lei 
Comunicarea 

nr.171103/24.10.2016 

2 
COSTACHE 
TRAIAN/65 

1 

Cererea 
nr.176123/03.

11.2016– 
Str.22 

Dec.1989, 
bl.7,  cam.101 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2137/02.11.2016 
emisa de B.I.N. Zăvoi 

Aurelian Paul, 
certificat fiscal 

nr.783530/02.11.2016 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

400,00 lei 
Comunicarea 

nr.171103/24.10.2016 

3 
CIUCURE 
IONUŢ/164 

2 

Cererea 
nr.173753/31.

10.2016– 
Str.22 

Dec.1989, 
bl.7,  cam.37 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2718/31.10.2016 
emisa de B.I.N. Şorop 

Alexandru Oliviu, 
certificat fiscal 

nr.781160/31.10.2016 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

- 
Comunicarea 

nr.171103/24.10.2016 

  
 Condiţiile insalubre, starea de degradare semnificativă, faptul că locuintele ce au fost 
propuse spre repartizare, situate in  Drumul Apelor nr.66 si Strada Riului nr.42, nu oferă un 
grad de confort şi siguranţă corespunzătoare, ridică probleme sub aspectul convieţuirii 



împreună cu chiriaşii vecini, dependinţele comune, neîndeplinirea de către o parte dintre 
acestea a exigenţelor minimale prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie suficiente motive care au condus la refuzul în masă al 
acestor locuinţe.  
 Astfel, propunerile de repartizare vizează numai 3 titulari care au formulat 
optiune de repartizare si care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea 
stabilită prin H.C.L. nr.411/2015 de la poz.4 (Şercău Florea), poz.65 (Costache Traian) şi 
poz.164 (Ciucure Ionuţ). 
 Celelalte 13 spaţii cu destinaţia de locuinţe neacceptate de titularii înscrişi în lista de 
priorităţi, vor face in continuare obiectul propunerilor de repartizare către titularii înscrişi în 
lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat 
aprobata in conditiile Legii nr.114/1996, republicata, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.411/2015 – Anexa 2. 
  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. 

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). 
 Astfel, chiria aferentă locuinţelor administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova situate in 
Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, cam.37, Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, cam.86, Strada 22 
Decembrie 1989, bl.7, cam.101, este potrivit adreselor R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
nr.115468/05.07.2016,  nr.62290/02.04.2016 şi nr.85008/12.05.2016, în cuantum de 25,31 
lei+TVA şi respectiv 25,35 lei + TVA. 
       Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data de 
18.11.2016, în conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din H.G. nr.1275/2000, Hotărârii 
Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii şi la criteriile 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat 
prin O.U.G. nr.68/2006, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.411/26.11.2015 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 locativ de stat, în anul 2015/2016, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii a 3 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în Anexa la prezentul raport; 
 2. Încheierea contractelor de închiriere pentru cele 3 locuinţe sociale, de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
  

 

 

    
             DIRECTOR EXECUTIV,   ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                            ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                        Doina Miliana Pirvu  

                                                             
 
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                 cons. jur. Alexandra Beldea              

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Anexa  

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in 
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 

TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRARE 

CHIRIE 
LUNARA (lei) 

1 ŞERCĂU 
FLOREA 

Str.22 Decembrie1989, bl.7,  
cam.86 

Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 

Dependinţe: 2,65 mp 
Suprafata utilă: 13,65 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,35 lei 

+ TVA 

2 COSTACHE 
TRAIAN 

Str.22 Dec.1989, bl.7,  cam.101 
Nr. camere: 2 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,65 mp 

Suprafata utilă: 13,65 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,35 lei 

+ TVA 

3 CIUCURE 
IONUŢ 

Str.22 Dec.1989, bl.7,  cam.37 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,61 mp 

Suprafata utilă: 13,61 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 25,31 lei 

+ TVA 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


	proiect
	material raport 3 locuinte sociale
	raport +anexa

