
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 

                                                                  PROIECT 

 

                                                         HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind extinderea unui spațiu, cu destinația de locuință, situat în municipiul Craiova, 

str.Matei Basarab, nr.6 (fost nr.8), deținut, în calitate de chiriaș, de către Buștean 
Spartacus 

 
 

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

28.09.2017; 
Având în vedere raportul nr.126752/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune extinderea unui spațiu, cu destinația 
de locuință, situate în municipiul Craiova, str.Matei Basarab, nr.6 (fost nr.8), deținut, în 
calitate de chiriaș, de către Buștean Spartacus; 
 În conformitate cu prevederile art.48 din Legea 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 
aprobată prin Legea nr.241/2001 și 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 autonom ; 
          Potrivit 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; 

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 extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 
Craiova, str.Matei Basarab nr.6 (fost nr.8), deţinut conform contractului de 
închiriere nr.1036/31.01.2017, încheiat cu Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, de către Buştean Spartacus, cu 
spaţiul vacant situat la aceeaşi adresă și compus din o cameră de 16,90 mp., cu 
dependinţele aferente în folosinţă exclusivă. 



 
Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a contractului de închiriere 

nr.1036/31.01.2017 încheiat între Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova și Buştean Spartacus. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova și Buștean Spartacus vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                    PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
               Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 

                             
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe        Se aprobă, 
Nr.126752/14.09.2017                   PRIMAR, 
                                  
                                                                                                 MIHAIL GENOIU                                        
                  

                  Avizat, 
                               VICEPRIMAR, 
                  ADRIAN COSMAN 
          RAPORT, 

 privind  extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada Matei 

Basarab, nr.6 (fost 8), deţinut în calitate de chiriaş de către Dl Buştean Spartacus, cu spaţiul 

devenit vacant la aceeaşi adresă, compus din o cameră în suprafaţă de 16,90 mp cu 

dependinţele aferente în folosinţă exclusivă   

 

 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.83471/20.06.2017 
şi respectiv nr.125531/12.09.2017, R.A.A.D.P.F.L Craiova face cunoscut faptul că locuinţa 
proprietatea Municipiului Craiova si aflata in administrarea regiei, situata in strada Matei 
Basarab nr.6 (fost 8), compusă din o cameră de 16,90 mp în folosinţă exclusivă, culoar 
comun de 5,00 mp, WC comun de 0,30 mp şi teren în suprafaţă de 10 mp în indiviziune a 
devenit disponibilă in vederea repartizării, în urma unei acţiuni de executare silită. 
 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. 
 Potrivit art.49 din H.C.L. nr.122/2016 privind Regulamentul de organizare si 
functionare al Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate 
inchirierii, repartizarea locuintelor proprietatea Municipiului Craiova/aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, se face în ordinea de prioritate 
stabilită prin punctaj, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova;  in situaţii 
excepţionale, la propunerea preşedintelui Comisiei Sociale, Comisia poate lua în discuţie 
repartizarea unor locuinţe peste ordinea de prioritate stabilita, hotărârea fiind supusă 
aprobării Consiliului Local; propunerea scrisă a preşedintelui se va face pe baza raportului 
întocmit de secretariatul tehnic, luându-se în considerare situaţia locativă şi socială a 
solicitantului. 



 Totodata, in conformitate cu prevederile art.21 lit d din actul normativ sus-mentionat, 
Comisia Sociala analizează cererile de atribuire a spaţiilor disponibile în cadrul aceleiaşi 
unităţi locative (extindere spatiu locativ detinut) şi propune aprobarea acestora Consiliului 
Local. 
  Prin cererile inregistrate la Primaria Municipiului Craiova sub nr.88079/29.06.2017, 
nr.102119/27.07.2017 si nr.121172/04.09.2017, Dl Bustean Spartacus solicită atribuirea 
spaţiului rămas liber, întrucât deţine, in calitate de chirias, o singură cameră situată în 
acelaşi corp de clădire, motivand faptul ca locuirea în aceeaşi cameră împreună cu familia 
compusa din 13 persoane, este destul de dificilă. 

Având în vedere aspectele precizate mai sus, din verificarea documentelor 
justificative anexate la cerere precum si din verificarile efectuate in teren, conform notei 
nr.124716 din data de 12.09.2017, s-au constatat următoarele:  

1. Dl Bustean Spartacus este titularul contractului de închiriere nr.1036/31.01.2017, 
încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu termen de valabilitate pana la data de 18.01.2018, 
ce are ca obiect locuinţa compusă din 1 cameră în suprafaţă de 20,00 mp şi bucătărie de 
4,50 mp - în folosinţă exclusivă, WC comun de 0,50 mp, doua culoare comune de cate 3,00 
mp fiecare, pivnita exclusivă de 5,00 mp, teren comun în suprafată de 15 mp; locuinta este  
situată în vecinătatea spaţiului rămas liber, în cadrul aceleiaşi unităţi locative respectiv 
Craiova, strada Matei Basarab nr.6 (fost 8); 
    2. In Anexa 1 la contractul de inchiriere nr.1036/31.01.2017, alaturi de titular, 
figureaza inscrise urmatoarele persoane:  Bustean Mihaela, in varsta de 29 de ani - fiica; 
Bustean Cristian Mihaita, in varsta de 19 ani - fiu si Constantinescu Geta, in varsta de 30 de 
ani – fiica; în fapt titularul locuieşte împreună cu cele 3 persoane înscrise în contract şi cu 
încă alte 7 persoane care fac parte din familie(concubină, noră, nepoţi), în total 11 
persoane;  
 3. Conform declaraţiei autentificate sub nr.673/01.09.2017, la S.P.N. Patrau 
Gheorghe si certificatelor fiscale nr.576880/30.08.2017, nr.576901/30.08.2017, 
nr.576886/30.08.2017 si nr.576892/30.08.2017 emise de Primaria Municipiului Craiova - 
D.I.T., titularul Bustean Spartacus si membrii familiei inscrisi in contract nu deţin, nu au 
deţinut o locuinţă în proprietate inclusiv casa de vacanta şi nu a înstrăinat o locuinţă după 
data de 01.01.1990; 
   4. Conform adeverinţei eliberată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova înregistrată la 
nr.12790/19.07.2017, chiria aferenta spatiului inchiriat Dlui Bustean este achitată la zi; 
      5. Spaţiul cu destinaţia de locuinţă devenit vacant, amplasat la etajul imobilului din 
strada Matei Basarab nr.6 (fost 8), în continuarea spaţiului locativ închiriat Dlui Buştean 
Spartacus este format din o cameră, grup sanitar în folosinţă comună cu Dl Buştean 
Spartacus, fără bucătărie proprie, fără acces liber individual la spaţiul locuibil, este 
insalubru, degradat şi nu îndeplineşte exigenţele minimale prevăzute de lege pentru a fi 
propus spre repartizare ca unitate locativă individuală.  

Potrivit art.2 lit.j din Legea nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, unitatea locativa individuala, componenta a unui condominiu, este formata din 
una sau mai multe camere de locuit si/sau spatii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al 
cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces 
direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, 
de regula de o singura gospodarie. 



  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, familia compusă din 4 membri are dreptul la o 
locuinta compusa din 3 camere. 
       Reiterăm faptul ca spatiul ramas liber pe perioada exploatarii situat in Craiova, 
Strada Matei Basarab nr.6 (fost 8), compus din o cameră de 16,90 mp în folosinţă 
exclusivă, culoar comun de 5,00 mp, WC comun de 0,30 mp şi teren în suprafaţă de 10 mp 
în indiviziune, nu îndeplineşte 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, drept pentru care acesta nu poate face 
obiectul propunerilor de repartizare către persoanele înscrise în listele de priorităţi aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova potrivit legii. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de avizul Comisiei Sociale din data de 
14.09.2017 şi având în vedere că spaţiul rămas liber prin evacuarea fostului chiriaş, situat 
în Craiova Strada Strada Matei Basarab nr.6 (fost8) nu îndeplineşte exigenţele minimale din 
punct de vedere structural, în conformitate cu prevederile art.21 lit.d din H.C.L. 
nr.122/2016 coroborate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale, a O.U.G. 
nr.40/1999 aprobată prin Legea nr.241/2001, H.G. nr.310/2007, propunem spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiuova, următoarele: 
 1. extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, strada Matei 

Basarab nr.6 (fost 8), deţinut conform contractului de închiriere nr.1036/31.01.2017, 

încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, de către Dl. Buştean Spartacus, cu spaţiul devenit 

vacant la aceeaşi adresă, compus din o cameră de 16,90 mp cu dependinţele aferente 

în folosinţă exclusivă; 
 2. modificarea în mod corespunzător a contractului de închiriere precizat la 

punctul 1 din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
                                    
                                                                             
 

    
             Pt. DIRECTOR EXECUTIV,         ÎNTOCMIT, 
                  Doina Miliana Pirvu                                                                     Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                                       Insp. Sorin Georgescu 

 
 
                                                                Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                             cons. jur. Ana-Maria Chirila             
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