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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                           PROIECT  
                                                HOTĂRÂREA NR.____ 

privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în proprietatea și 
administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, titulara contractului de 
închiriere nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis Florin, titularul contractului de 

închiriere nr.99207/09.06.2021  
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021. 
           Având în vedere referatul  de aprobare nr.177461/2021, rapotul nr.184452/2021 al 
Direcţiei Fond Locativ și Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.184491/2021 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  
prin care se propune aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în proprietatea și 
administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, titulara contractului de închiriere 
nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis Florin, titularul contractului de închiriere 
nr.99207/09.06.2021;      

În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.1763 din Codul 
Civil; 

 Potrivit art.21 și art.56 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.122/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă schimbul de locuinţe sociale, între Badea Luminita, titulara contractului de 

închiriere nr.121329/26.08.2008, având ca obiect locuinţa socială situată în 
municipiul Craiova, str. Potelu, nr.184, bl. R 20, sc.1, ap.5 şi Bengin Narcis Florin, 
titularul contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021, având ca obiect locuinţa 
socială situată în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.30 A, bl. B 05, sc.1, ap.9. 

Art.2. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, Str. Potelu, nr.184, bl. R 20, sc.1, ap.5 şi includerea locuinţei  
situată în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.30A, bl.B05, sc.1, ap.9. 
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Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale de 

modificare a contractelor de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ și Control Asociaţii de Proprietari,  Badea 
Luminita și Bengin Narcis Florin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.177461/06.10.2021    
 
                                                                 
        REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării schimbului de locuinţe sociale între Dna Badea Luminita, 
titulara contractului de închiriere nr. 121329/26.08.2008 ce are ca obiect locuinţa situată în Str. Potelu, 

nr.184, bl.R20, sc.1, ap.5, administrată de Municipiul Craiova şi Dl Bengin Narcis Florin titularul 
contractului de închiriere nr. 99207/09.06.2021 ce are ca obiect locuinţa situată în Calea Severinului nr.30A, 

bl.B05, sc.1, ap.9, administrată de Municipiul Craiova; 
 

  
 Potrivit prevederilor art.21 si 56 din H.C.L. nr. 122/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Comisiei Sociale, comisia analizează şi avizează cererile de efectuare de schimb de locuinţe între titularii de 
contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative şi propune aprobarea acestora Consiliului Local. Unitatile 
locative supuse schimbului trebuie sa faca parte din aceeasi categorie de locuinte. Schimbul reprezinta o conventie 
intre doi chiriasi și se realizează doar in cazul imobilelor aflate in exploatare, fiind exceptate locuintele noi.  
 Art.1763 Cod Civil defineşte schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare dintre părţi, denumite 
copermutanţi, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul”. 
 Din conţinutul art.1763 Cod Civil rezultă faptul că obiectul unui contract de schimb priveşte dreptul de 
proprietate cu toate cele trei atribute ale sale, respectiv posesia, folosinţa şi dispoziţia. În cadrul unui contract de 
schimb, copermutanţii pot transmite între ei dreptul de proprietate în totalitatea sa, dar şi numai unul dintre atributele 
sale cum este cazul în speţă al dreptului de folosinţă.  
 În cazul locuintelor aflate in proprietatea si administrarea autorității locale dispoziţiile art.1763 Cod Civil se 
aplică doar pentru copermutarea posesiei, iar acordul pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul 
bunului, care potrivit art.1777 Cod Civil, în calitate de locator încheie un contract cu locatarul (coschimbaşul 
posesiei) prin care asigură folosinţa bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preţ denumit chirie; 
 Prin cererea inregistrata la numarul 168207/23.09.2021, Doamna Badea Luminița, titular al  contractului de 
închiriere pentru locuința socială proprietatea Municipiului Craiova situată in Str. Potelu Nr. 184, Bl. R20, Sc. 1, 
Ap. 5 solicită efectuarea schimbului de locuință cu Domnul Bengin Narcis Florin, titular al contractului de închiriere 
pentru locuința socială proprietatea Municipiului Craiova situată in Calea Severinului Nr. 30A, Bl. B05, Sc. 1, Ap. 
9, iar prin cererea 168210/23.09.2021, Domnul Bengin Narcis Florin solicită deopotriva realizarea acestui schimb. 
 Potrivit HG nr. 477/2013 și HCL 136/2016, respectiv HG nr. 141/2008, cele două locuințe fac obiectul 
proprietăţii publice a Municipiului Craiova, având destinaţia de locuinţă socială. 
 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale 
între Dna Badea Luminita, titulara contractului de închiriere nr. 121329/26.08.2008 ce are ca obiect locuinţa socială 
situată în Str. Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.5 şi Dl Bengin Narcis Florin titularul contractului de închiriere nr. 
99207/09.06.2021 ce are ca obiect locuinţa socială situată în Calea Severinului nr.30A, bl.B05, sc.1, ap.9, proiect 
care împreună cu documentele justificative, urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 
 
 
       PRIMAR, 
             Lia Olguța Vasilescu 

                                                                                                                
                              ÎNTOCMIT, 

                                DIRECTOR EXECUTIV,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr. 184452/18.10.2021    
 
                                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
privind realizarea schimbului de locuinţe sociale aflate în proprietatea și 

administrarea Municipiului Craiova între Dna Badea Luminita, titulara contractului 
de închiriere nr. 121329/26.08.2008 ce are ca obiect locuinţa situată în Str. Potelu, 

nr.184, bl.R20, sc.1, ap.5 şi Dl Bengin Narcis Florin titularul contractului de închiriere 
nr. 99207/09.06.2021 ce are ca obiect locuinţa situată în Calea Severinului nr.30A, 

bl.B05, sc.1, ap.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 Locuinţei nr.114/1996, 
locuinţele sociale se administrează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. 
 Potrivit prevederilor art.21 si 56 din H.C.L. nr. 122/2016 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, comisia analizează şi avizează cererile de 
efectuare de schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza 
documentelor justificative şi propune aprobarea acestora Consiliului Local. Unitatile 
locative supuse schimbului trebuie sa faca parte din aceeasi categorie de locuinte. Schimbul 
reprezinta o conventie intre doi chiriasi și se realizează doar in cazul imobilelor aflate in 
exploatare, fiind exceptate locuintele noi.  
 Art.1763 Cod Civil defineşte schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare dintre 
părţi, denumite copermutanţi, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun pentru 
a dobândi un altul”. 
 Din conţinutul art.1763 Cod Civil rezultă faptul că obiectul unui contract de schimb 
priveşte dreptul de proprietate cu toate cele trei atribute ale sale, respectiv posesia, folosinţa 
şi dispoziţia. În cadrul unui contract de schimb, copermutanţii pot transmite între ei dreptul 
de proprietate în totalitatea sa, dar şi numai unul dintre atributele sale cum este cazul în 
speţă al dreptului de folosinţă.  



 În cazul locuintelor aflate in proprietatea si administrarea autorității locale 
dispoziţiile art.1763 Cod Civil se aplică doar pentru copermutarea posesiei, iar acordul 
pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul bunului, care potrivit art.1777 
Cod Civil, în calitate de locator încheie un contract cu locatarul (coschimbaşul posesiei) 
prin care asigură folosinţa bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preţ denumit 
chirie; 
 Prin cererile inregistrate la numarul 133577/29.07.2021, formulată cu ocazia 
solicitării aprobării prelungirii duratei inchirierii contractului de locuință nr. 
121329/26.08.2008, respectiv nr. 168207/23.09.2021 și 176413/05.10.2021, Doamna 
Badea Luminița, titular al contractului de închiriere pentru locuința socială proprietatea 
Municipiului Craiova situată in Str. Potelu Nr. 184, Bl. R20, Sc. 1, Ap. 5 solicită efectuarea 
schimbului de locuință cu Domnul Bengin Narcis Florin, titular al contractului de închiriere 
nr. 99207/09.06.2021 încheiat pentru locuința socială proprietatea Municipiului Craiova 
situată in Calea Severinului Nr. 30A, Bl. B05, Sc. 1, Ap. 9. 
 Concomitent, prin cererile 168210/23.09.2021 și respectiv nr. 176409/05.10.2021, 
Domnul Bengin Narcis Florin solicită deopotriva realizarea acestui schimb. 
 În motivarea schimbului, Domnul Bengin Narcis Florin arată că este fiul Doamnei 
Badea Luminița, iar minorul Bengin Raul Antonio, fiul dumnealui și nepotul Dnei Badea 
Luminița este diagnosticat cu Tulburare de Sindrom Autist fiind incadrat potrivit 
certificatului nr. 833/28.07.2020  în grad de handicap Grav cu asistent personal și care de la 
naștere fiind crescut in spațiul deținut cu chirie de bunica sa, respectiv in locuința din Str. 
Potelu Nr. 184, Bl. R20, Sc. 1, Ap. 5, nu se poate adapta si nu acceptă locuirea in alt spațiu 
ambiental. 
 Potrivit HG nr. 477/2013 și HCL 136/2013, respectiv HG nr. 141/2008 şi HCL nr. 
39/2016, cele două locuințe se află în proprietatea publică și administrarea Municipiului 
Craiova, având destinaţia de locuinţă socială. 
 Totodată, potrivit HCL nr. 136/2013, locuința situată in Craiova, Str. Potelu Nr. 184, 
Bl. R20, Sc. 1, Ap. 5 a fost inclusă în fondul de locuințe sociale unic destinat închirierii 
persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, iar concomitent cu efectuarea schimbului se 
impune actualizarea acestui fond, în sensul excluderii locuinței situate în  Str. Potelu Nr. 
184, Bl. R20, Sc. 1, Ap. 5 și completarea acestuia cu locuința situată în Calea Severinului 
Nr. 30A, Bl. B05, Sc. 1, Ap. 9. 
 Faţă de cele prezentate, avȃnd ȋn vedere avizul Comisiei Sociale și în conformitate cu 
prevederile art.1763 Cod Civil, art.21 si 56 din H.C.L. nr. 122/2016 privind Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

 1. Schimbul de locuinţe sociale, între Dna Badea Luminita, titulara contractului de 
închiriere nr. 121329/26.08.2008 ce are ca obiect locuinţa socială situată în Str. Potelu, 
nr.184, bl.R20, sc.1, ap.5 şi Dl Bengin Narcis Florin titularul contractului de închiriere nr. 
99207/09.06.2021 ce are ca obiect locuinţa socială situată în Calea Severinului nr.30A, 
bl.B05, sc.1, ap.9; 



 2. Modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari prin excluderea locuinţei situată în Craiova, Str. Potelu, nr.184, bl.R20, 
sc.1, ap.5 şi includerea locuinţei  situată în Calea Severinului nr.30A, bl.B05, sc.1, ap.9;  

 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere menţionate la punctul 1 din prezentul raport 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Cîmpeanu Adriana 

  
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în 

solidar cu întocmitorul inscrisului 
       Data: ___.____.______ 
        
       Semnătura ________________ 
 

ȘEF SERVICIU, 
Pȋrvu Doina 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în 

solidar cu întocmitorul inscrisului 
       Data ___.____.______ 
        
       Semnătura ________________ 
 
 

 Întocmit, 
Inspector, 

Marica Ileana 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

       Data ___.____.______ 
        

       Semnătura ________________ 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 184491/ 18.10.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 177461/06.10.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control Asociaţii 
de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 184452/18.10.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr. 114/1996; 
− H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 
− HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 
− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
Propunerea privind realizarea schimbului de locuinţe sociale aflate în proprietatea și 

administrarea Municipiului Craiova între dna Badea Luminita, titulara contractului de închiriere nr. 
121329/26.08.2008 ce are ca obiect locuinţa situată în Str. Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.5 şi dl 
Bengin Narcis Florin titularul contractului de închiriere nr. 99207/09.06.2021 ce are ca obiect locuinţa 
situată în Calea Severinului nr.30A, bl.B05, sc.1, ap.9. 

 
    DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi            Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 18.10.2021         Data 18.10.2021              
Semnatura          Semnatura           
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