
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT 
  
 

         HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

Având în vedere raportul nr.129390/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune modificarea contractului cadru de 
vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe;      

 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 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, Codului Civil şi Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.17, art.45 alin.1 şi art.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 modificarea Anexe1or 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.154/27.04.2017 referitoare la aprobarea contractului 
cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, după cum urmează: 
a) modificarea art.4, care va avea următorul conţinut: 

         ”Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei ANL, se transmit următoarele: 
dreptul de proprietate asupra cotei indivize de .........%, respectiv suprafaţa 
indiviză de .......... mp din părţile de folosinţă comună ale blocului, precum şi 
asupra instalaţiilor şi dotărilor care, prin natura şi destinaţia lor, nu se pot 
folosi decât în comun; 

b) introducerea unui nou articol, art.41, care va avea urmatorul continut:  
„Cota indiviza de teren de ........% , respectiv suprafata indiviza de ..... mp din 
terenul aferent blocului de locuinte colective situat in..........., inscris in cartea 
funciara nr..........., nu face obiectul prezentului contract, acesta fiind atribuit 
in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.........”.   

  



 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
                     
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.129390/19.09.2017 
  
                                                                                   
                                                                                                                    Se aprobă, 
                                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                                             MIHAIL GENOIU                                        
                  

                            Avizat, 
                               VICEPRIMAR, 
                           ADRIAN COSMAN 
                           

RAPORT,  

privind modificarea H.C.L. nr.154/27.04.2017, referitoare la aprobarea 

contractului cadru de vanzare-cumparare pentru locuinte construite prin 
Agentia Nationala pentru Locuinte  

   
  
 În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.152/1998, locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai 
la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către 
acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în 
condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului. 
 Potrivit art.192 alin.9 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, vânzarea 
locuintelor se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror 
administrare se află imobilele respective. 
 Locuintele pentru tineri construite pe raza Municipiului Craiova, de catre Agentia 
Nationala pentru Locuinte, fac obiectul proprietatii private a statutului si sunt 
administrate de autoritatea locală conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
  Terenul situat în Craiova, Bulevardul Oltenia, nr.1A, zona ANL, în suprafaţă 
totală de 12.089 mp, înscris în cartea funciară nr.209893, în patru loturi,  face parte din 
domeniul privat al Municipiului Craiova conform H.C.L. nr. 475/22.12.2011. 
 Astfel, raportat la regimul juridic al imobilelor construite in conditiile Legii 
nr.152/1998 se constata faptul ca exista doua drepturi reale - asupra constructiei si 
terenului, avand titulari diferiti. 
 În acest sens, constructiile edificate in temeiul Legii nr.152/1998 sunt proprietate 
de stat, iar terenul aferent acestora este proprietatea Municipiului Craiova. 
 Situatia juridica astfel creata este recunoscuta in legislatia noastra sub denumirea 
de drept de superficie, definit ca fiind acel drept real principal, dezmembrământ al 
dreptului de proprietate asupra unui teren, care constă în dreptul de proprietate al unei 



persoane, numită superficiar, privitor la construcţiile, plantaţiile sau alte lucrării ce se află 
pe un teren proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă. 
 Rezultă din definiţia dată că în cazul dreptului de superficie, se suprapun două 
drepturi de proprietate: cel al titularului dreptului de superficie asupra construcţiei, 
plantaţiei sau altor lucrări şi cel al proprietarului terenului pe care acestea se află situate. 
Proprietarul construcţiei, plantaţiei sau al altor lucrări fixate pe teren, care aparţin unei 
persoane, atrage după sine un drept de folosinţă asupra terenului respectiv, care se 
caracterizează ca noţiune juridică ca drept real de superficie. 

             Dreptul de superficie poate lua naştere în temeiul unui act juridic (convenţie, 
testament sau un act de concesiune) precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut 
de lege. 
   Se constata faptul ca in cazul vanzarii locuintelor proprietate de stat amplasate pe 
terenuri proprietatea unitatilor administrativ teritoriale, pentru inscrierea drepturilor reale 
in cartea funciara este necesar acordul de vointa manifestat in forma scrisa a titularului 
dreptului de proprietate. 
 Astfel, in conditiile art.893 din Noul Cod Civil, înscrierea unui drept real se poate 
efectua numai împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris ca titular al 
dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută. 
 Din perspectiva inscrierilor in regim de carte funciara reglementata de dispozitiile 
Legii nr.7/1996, titularii drepturilor reale au la indemana calea trasmiterii acestora, insa, 
idependent unul de celalat caci dispozitiile art. 893 din Noul Cod Civil opun orice 
operatiune de inscriere in cartea funciara numai proprietarului tabular. 
 În vederea materilizării locuinţelor ANL, prin hotărârea  nr.154/27.04.2017, 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat contractul cadru de vanzare-cumparare 
pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu plata integrala sau 
cu plata pretului in rate, conform Anexelor 1 şi 2. 
 Observand continutul art. 4 din contractul cadru de vanzare-cumparare, se constata 
faptul ca transmiterea dreptului de folosinta nu se poate face decat de proprietarul 
terenului, caci in virtutea principiului de drept potrivit caruia nimeni nu poate transmite 
mai mult decat are el insusi, cel ce se obliga trebuie sa fie titularul dreptului. 
 Pe cale de consecinta, se impune modificarea art 4 din Anexele 1 şi 2 la H.C.L. 
nr.154/2017, în sensul eliminării  literei b, iar ca efect al transmiterii dreptului de 
folosinta asupra cotei parti indivize din terenul aferent locuintei vandute prin hotarare a 
consiliului local, dupa art. 4, se introduce art. 4 indice 1 care va avea urmatorul continut: 
„cota indiviza de teren de ........% , respectiv suprafata indiviza de ..... mp din terenul 
aferent blocului de locuinte colective situat in..........., inscris in cartea funciara nr..........., 
nu face obiectul prezentului contract, acesta fiind atribuit in folosinta gratuita pe durata 
existentei constructiei prin H.C.L. nr.........”.   
 Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, H.G. nr.962/2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare,  Codului Civil şi Legii nr.7/1996, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, urmatoarele: 
 1. modificarea art.4 din Anexe1e 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.154/27.04.2017 referitoare la aprobarea contractului cadru 

de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru 



Locuinţe, care va avea următorul conţinut :”odată cu dreptul de proprietate asupra 

locuinţei ANL, se transmit următoarele: dreptul de proprietate asupra cotei indivize 

de .........%, respectiv suprafaţa indiviză de .......... mp din părţile de folosinţă 

comună ale blocului, precum şi asupra instalaţiilor şi dotărilor care, prin natura şi 

destinaţia lor, nu se pot folosi decât în comun; 

 2. introducerea unui nou articol in Anexe1e 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.154/27.04.2017 referitoare la aprobarea 

contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe respectiv articolul 4 indice 1 care va avea urmatorul 
continut: „cota indiviza de teren de ........% , respectiv suprafata indiviza de ..... mp 

din terenul aferent blocului de locuinte colective situat in..........., inscris in cartea 

funciara nr..........., nu face obiectul prezentului contract, acesta fiind atribuit in 

folosinta gratuita pe durata existentei constructiei prin H.C.L. nr.........”.   
  

 

 

    

                                                             ÎNTOCMIT, 
                                              PT. DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                   Doina Miliana Pirvu 
 
 
                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                                    
                                                 cons. jur. Ana-Maria Chirila 
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