
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT  
 
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită, către actualii 

cumpărătorii, pe toată durata existenței construcției, asupra suprafețelor indivize de teren 
aferente locuințelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către actualii 

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

     Având în vedere raportul nr.129437/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită, 
pe toată durata existenței construcției, asupra suprafețelor indivize de teren aferente locuințelor 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către actualii cumpărători;      

 În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr152/1998, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și Codului Civil; 
           În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.1, 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 transmiterea, către actualii cumpărători, a dreptului de folosinţă gratuită, pe 
toată durata existenţei construcţiei, asupra cotelor indivize de teren, aferente locuinţelor 
pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  (1) În cazul în care cumpărătorii prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, vor transmite 
dreptul de proprietate asupra locuinţelor deținute, după termenul stabilit prin lege, prin 
orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), dreptul de 
folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției, se stinge, iar 
proprietarii locuințelor vor solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinţelor. 



            (2) Preţul de vânzare al terenului se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un 
expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară, a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, dobândite în condiţiile Legii 
nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, 
până la achiziţionarea terenului aferent acestor locuinţe. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia Patrimoniu 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.129437/19.09.2017 
  
                                                                                                                          Se aprobă, 
                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                    MIHAIL GENOIU                                        
                  

                          Avizat, 
                              VICEPRIMAR, 
                         ADRIAN COSMAN 
    
                            

RAPORT,  

privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita, pe toata durata existentei 
constructiei, asupra suprafetelor indivize de teren aferente locuintelor ANL, catre 

actualii cumparatori 
   
 
 

  

 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. 
 În acest sens, prin hotărârea  nr.154/27.04.2017, Consiliul Local al Municipiului Craiova 
a aprobat contractul cadrul 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. 
 Potrivit art. 4 lit. b din modelul cadru de contract, statuează faptul că odată cu dreptul de 
proprietate asupra locuinţei ANL, se transmite şi dreptul de folosinţă, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren. 
 Pentru a putea avea beneficiul dreptului de folosinta asupra cotei parti din terenul aferent 
blocului de locuinte in care se afla situata unitatea locativa supusa vanzarii, se impune 
constituirea unui drept real de catre proprietarul terenului. 
 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. 
 Interesul promovarii unui proiect de hotarare in scopul constituirii unui drept real este 
determinat de faptul ca prin hotarari ale Consiliului Local, a fost aprobata pana in prezent 
vanzarea a 26 locuinte ANL catre titularii contractelor de inchiriere, iar pentru indeplinirea 
formalitatilor de publicitate imobiliara este necesar un inscris juridic civil care sa confere 
titularului dreptului de proprietate asupra consructiei un drept de folosinta asupra terenului pe 
durata existentei constructiei. 



Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are 
un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleaşi 
prevederi legale le găsim reiterate şi în art.121 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său 
trei atribute, şi anume posesia, folosinţa si dispoziţia. Aceste atribute au un caracter absolut 
deoarece există în raporturile proprietarului cu toate subiecele de drept şi un caracter exclusiv, 
numai proprietarul putându-le exercita în plenitudinea lor, indiferent de puterile şi drepturile pe 
care altă persoană le- ar putea avea asupra aceluiaşi bun. 

Există şi excepţii când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt 
desprinse din conţinutul juridic al dreptului său, alcatuind un alt drept real principal constituit ori 
recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv 
proprietarului. În acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului de 
proprietate, întrucat unele atribute ale proprietatii se exercita cu titlul de drept real principal şi 
distinct asupra unui bun de catre o altă persoană decat proprietarul. 
 Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uz, 
dreptul de abitaţie si dreptul de servitute. Toate aceste drepturi reale principale derivate pot fi 
constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată. 

Potrivit alin.(1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de 
a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia 
superficiarul dobândeste un drept de folosină. 

Cu alte cuvinte, dreptul de superficie este acel drept real principal, dezmembrămant al 
dreptului de proprietate asupra unui teren, care constă in dreptul de proprietate al unei persoane, 
numită superficiar, privitor la construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări care se află pe terenul 
proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă. 

Constatăm că în cazul superficiei se suprapun două drepturi de proprietate: dreptul de 
proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări şi dreptul de 
proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană. 

Dreptul de superficie prezintă urmatoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept 
real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafaţă de teren.. 

Un alt caracter juridic al superficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul 
că atata timp cât dureaza construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea altei 
persoane decât proprietarul terenului, el nu se poate stinge prin neexercitare, iar atunci când este 
constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată.  

Conform normelor înscrise în Noul Cod Civil, dreptul de superficie se poate constitui pe 
o perioadă de cel mult 99 de ani, iar la împlinirea acestui termen, acest drept poate fi înlocuit. 

Cu privire la caracterul şi natura prestaţiei, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu 
gratuit sau cu titlu oneros aşa cum rezultă din dispoziţiile art.697 Noul Cod Civil.  

Dat fiind faptul că locuintele pentru tineri construite pe raza Municipiului Craiova, de 
catre Agentia Nationala pentru Locuinte, fac obiectul proprietatii private a statutului si sunt 
administrate de autoritaţile  administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în 
care acestea sunt amplasate conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
avand in vedere ca în precedent terenul aferent locuintelor construite pe raza Municipiului 
Craiova din fondurile statului, a fost atribuit cu titlu gratuit, transmiterea catre actualii 
cumparatori a locuintelor pentru tineri, a cotelor indivize de tern, se poate face cu titlu gratuit, pe 
toata durata existentei constructiei. 

 În acest sens, prin legi speciale, adoptate dupa schimbarea regimului politic in Romania, 
in special in prima jumatate a anilor 1990, a fost reglementata posibilitatea persoanelor fizice de 
a dobandi in proprietate personala imobile locuite, fie  prin cumpararea lor de la stat, fie prin 
construire de locuinte. 



In contextul mai sus aratat, intelegem sa amintim: Decretul Lege nr.61/1990 privind 
vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, Legea nr. 85/1992 privind 
vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie, construite din fondurile statului si din fondurile 
unitatilor economice de stat sau bugetare de stat, Legea nr. 112/1995 privind reglementarea 
situatiei unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, Legea 
nr.114/1996 a locuintei, legea 15/2003 privind sprijunul acordat tinerilor pentru cconstruirea unei 
locuinte proprietate personala etc.  

Cu privire la situatia juridica a terenurilor pe care se afla locuinta dobandita de chiriasi in 
temeiul Decretului 61/1990  este de retinut faptul ca art. 3 alin. 2 dispune ca odata cu locuinta se 
transmite cumparatorului dreptul de folosinta pe durata existentei constructiei. 

Ulterior , a fost adoptata legea 18/1991 privind fondul funciar, care in art.35 alin. 2 
devenit dupa renumerotarea si republicarea legii, art. 36, dispune ca terenurile proprietate de stat, 
situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii in folosinta vesnica sau in folosinta pe 
durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu 
ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte trec, la cererea proprietarilor actuali ai 
locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau dupa caz proportional cu cota detinuta din 
constructie, prin Ordin al Institutiei Prefectului. 

La randul sau, art.10 din Legea nr.85/1992 , republicata, prevede ca, daca intr-o cladire 
sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie care se vand odata cu dreptul de proprietate 
asupra acestora se dobandeste si dreptul de proprietate asupra terenului aferent cladirii, asa cum a 
fost determinata prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului 
aferent constructiei. 

Pentru locuintele dobandite in proprietate personala in conditiile legii 85/1992 si ale 
decretului 61/1990,  terenul aferent acestora se atribuie in proprietate privata prin ordin al 
prefectului. 

Atribuirea in proprietate privata se face in mod gratuit, singura conditie impusa de 
legiuitor este aceea de a fi dobandit locuinta in temeiul actelor normative mai sus invocate. 

Atribuirea terenului in proprietate privata prin ordin al prefectului in mod gratuit fara 
plata catre stat se face si pentru imobilele construite sau dobandite inainte de 1990 ale caror 
terenuri fusesera atribuite in folosinta vesnica sau pe durata existentei constructiei ori ca efect al 
aplicarii Legii nr.58/1974. 

Legea 15/2003 privind sprijunul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate persobala statueaza faptul ca terenurile acordate tinerilor in vederea construirii unei 
locuinte personale se face cu titlu gratuit . 

Se constata asadar, o preocupare a legiuitorului român de după 1990 de a crea cadrul 
legal care sa faciliteze accesul in special al tinerilor la o locuinta proprietate persoanală, inclusiv 
asupra terenului aferent acestor locuinte prin reglementari de a aduce in proprietatea privata a 
acestora sau in folosinţă a terenurilor, in mod gratuit. 

Apreciem astfel ca oportuna, din ratiuni de simetrie cu actele normative adoptate de-a 
lungul timpului de legiuitorul roman, a atribuirii in folosinta cu titlu gratuit a terenurilor aferente 
locuintelor vandute in conditiile Legii nr.152/1998. 

Atribuirea in folosinta gratuita sau cu titlu oneros a terenului aferent locuintei ce se 
instraineaza este facultatea exclusiva a consiliului local, care in baza atributiilor conferite de 
Legea nr.215/2001, urmeaza sa aprecieze sub aspectul oportunitatii modalitatii de constituire a 
acestui drept real. 

Totusi, actul administrativ ce se doreste a fi adoptat se adreseaza cumparatorilor de 
locuinte ANL, care au calitatea de chiriasi la momentul vanzarii, astfel incat  facilitatea atribuirii 
in folosinta gratuita  nu poate fi creata decat pentru aceasta categorie, iar in cazul revanzarii 
locuintelor de catre actualii cumparatori, dreptul real astfel constituit sa se stinga, acestia avand 
obligatia de a solicita autoritatii locale vanzarea-cumpararea terenului aferent locuintelor, 
interdictia urmand sa fie inscrisa in evidentele de carte funciara. 



 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 art.36 alin.4 lit.b, 
art.115 alin.1 lit.b, art.121 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publica locala, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, urmatoarele: 
 1. transmiterea catre actualii cumparatori, a dreptului de folosinţă gratuita, pe toată 

durata existenţei construcţiei, asupra cotelor indivize de teren, aferente locuinţelor pentru 
tineri prevazute in Anexa la prezentul raport; 

2. în cazul în care cumparatorii prevazuti in Anexa la prezentul raport, doresc să 

transmită dreptul de proprietate asupra locuinţelor detinute, după termenul stabilit prin 
lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de intreţinere, etc.), 

dreptul de folosinta gratuita asupra cotei parti indivize din terenul aferent constructiei se 
stinge, iar proprietarii locuintelor vor solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinţelor; preţul de 

vânzare al terenului, se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator 
autorizat şi aprobată ulterior de Către Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

3. înscrierea in evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor 
dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998 cu modificările şi completările ulterioare, 

prevazute in Anexa la prezentul raport, în favoarea Municipiului Craiova, pana la 

achiziţionarea terenului aferent acestor locuinţe. 
    

                                        
                                                                   ÎNTOCMIT, 

PT. DIRECTOR EXECUTIV,  
Doina Miliana Pirvu 

 
 

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



















































































Anexa 1 

 

 
Transmiterea dreptului de folosinta gratuita, pe toata durata existentei constructiei, 

asupra suprafetelor indivize de teren aferente locuintelor ANL, catre actualii cumparatori 
 

 

 

Nr Nume beneficiar 

Adresa locuinţei Nr. HCL 
cumpărare 

Cota parte teren 

Strada Bl Sc Ap proporţional mp 

1 Suna Liviu Oltenia T1 1 2 317/08.2017 78/10000 13.33 

2 Ilie Ileana Diana Oltenia T1 1 8 275/07.2017 119/10000 20.17 

3 Coanda Claudiu Stefan Oltenia T1 2 1 276/07.2017 69/10000 11.77 

4 Ghita Otilia Oltenia T1 2 4 277/07.2017 69/10000 11.70 

5 Georgescu Sorin Oltenia T1 2 7 278/07.2017 69/10000 11.65 

6 Sorescu Emilia Maria Oltenia T1 2 11 232/06.2017 110/10000 18.65 

7 Balosu Camelia Oltenia T1 2 17 279/07.2017 69/10000 11.67 

8 Popescu Luminita Viorica Cristina Oltenia T1 2 18 280/07.2017 77/10000 13.15 

9 Uta Aureliu Bogdan Oltenia T1 3 1 233/06.2017 68/10000 11.62 

10 Kim Chang Nam Oltenia T1 3 4 281/07.2017 68/10000 11.54 

11 Vintila Alexandru Oltenia T1 3 5 234/06.2017 111/10000 18.78 

12 Badaluta Elena Oltenia T1 3 6 318/08.2017 76/10000 12.85 

13 Preda Adrian Costel Oltenia T1 3 9 235/06.2017 75/10000 12.80 

14 Ciobanu Cristian Oltenia T1 4 2 228/06.2017 73/10000 12.37 

15 Stanca Diana Alina Oltenia T1 4 7 282/07.2017 123/10000 20.84 

16 Lapadat Cornel Oltenia T1 4 10 236/06.2017 122/10000 20.79 

17 Rusu Elena Oltenia T1 4 12 283/07.2017 76/10000 12.87 

18 Mitrica Maria Oltenia T1 5 7 319/08.2017 70/10000 11.98 

19 Dorogea Adrian Lucian Oltenia T1 5 8 229/06.2017 79/10000 13.46 

20 Bica Carolina Oltenia T1 5 11 237/06.2017 113/10000 19.14 

21 Boroata Petre Gabriel Oltenia T1 5 12 238/06.2017 71/10000 11.98 

22 Voinea Laurentiu Ilie Oltenia T1 5 14 230/06.2017 79/10000 13.50 

23 Salceanu Poenaru Gabriel Danut Oltenia T1 5 16 284/07.2017 112/10000 19.02 

24 Ceraceanu Mihaela Irina Oltenia T1 5 18 320/08.2017 78/10000 13.17 

25 Sorescu Mariana Alina Oltenia T1 6 6 285/07.2017 107/10000 18.16 

26 Vintilescu Viorel Oltenia T1 6 9 231/06.2017 101/10000 17.23 
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