
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA    

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

între titularii contractelor de închiriere nr.7982/2003 şi nr.239103/2004 

 

 

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

30.08.2012; 

Având în vedere raportul nr. 107571/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

între titularii contractelor de închiriere nr.7982/2003 şi nr.239103/2004;      

În conformitate cu prevederile art.1763 din Codul Civil aprobat prin Legea 

nr.287/2009 şi Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată,;              

          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 

referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

Sociale;   

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3  şi art.61 

alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între dl.Dică 

Dorel, titularul contractului de închiriere nr.7982/17.03.2003, ce are ca obiect 

locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc.1,ap.13 

şi dl.Staicu Claudiu Marian, titularul contractului de închiriere nr.239103/29.12. 

2004, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 

nr.1C, bl. T3, sc.4, ap.19. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 

modificare a  contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dl. Dică Dorel şi dl.Staicu 

Claudiu Marian vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

   INIŢIATOR, AVIZAT, 

      PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 



 

Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova        

Direcţia Patrimoniu                                                         

Serviciul Administrare Locuinţe 

şi Control Asociaţii de Proprietari 

    NR.107571/2012                              

 

                                                                                                     SE APROBĂ, 

                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 

                                                                                                                                                                                                      

  Raport  

 

 Prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în Municipiul Craiova s-a 

derulat programul de construire de locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi care s-a 

concretizat prin finalizarea blocurilor T1, T2, T3 amplasament Craioviţa Nouă, 

intersecţia Bdul Oltenia cu Bdul Tineretului şi blocurilor R1 – R20, amplasament 

cartier Romanescu, Strada Potelu, totalizând 497 unităţi locative, integral date în 

folosinţă beneficiarilor până la această dată.  

 Situaţia a două astfel de locuinţe ai căror beneficiari au solicitat în cursul lunii 

iunie 2012 efectuarea unui schimb de locuinţe, se prezintă după cum urmează: 

 1. În data de 14.03.2003, locuinţa situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 

sc.1, ap.13, a fost repartizată în condiţiile Legii nr.152/1998, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Dlui Dică Dorel - familie compusă din 3 

persoane. 

 În acest sens, între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dl Dică s-a 

încheiat contractul de închiriere nr.7982/17.03.2003 având ca obiect spaţiul compus 

din: 

cameră de zi – 22,90 mp 

dormitor – 12,55 mp 

 bucatarie – 8,81 mp  

 baie – 4,85 mp 

 hol – 4,41 mp  

 hol 2 – 3,40 mp  

 debara – 4,46 mp  

 debara 2 – 1,67 mp  

 balcon – 3,00 mp   

              La solicitarea Dlui Dică Dorel, în temeiul art.8 alin (4) din Legea 

nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat anual prelungirea succesivă a duratei 

contractului de închiriere nr.7982/17.03.2003, astfel că prin actul adiţional 

nr.105365/17.08.2012 termenul de valabilitate a fost modificat până la 17.03.2013. 

  2. În data de 28.12.2004, garsoniera situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, 

bl.T3, sc.4, ap.19 a fost repartizată în baza listei de priorităţi aprobată prin Hotărârea 



 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.180/2004, Dlui Staicu Claudiu Marian  ce 

are familia compusă din 2 persoane. 

            În acest sens a fost încheiat contractul de închiriere nr.239103/29.12.2004, 

având ca obiect spaţiul compus din:   

cameră de zi – 20,90 mp 

 bucatarie – 8,30 mp  

 baie – 5,19 mp 

 hol – 4,36 mp  

 debara – 1,50 mp   

balcon – 3,00 mp   

               La solicitarea Dlui Staicu Claudiu Marian, în temeiul art.8 alin (4) din 

Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat anual prelungirea succesivă a duratei 

contractului de închiriere nr.239103/29.12.2004, astfel că prin actul adiţional 

nr.19459/10.02.2012 termenul de valabilitate a fost modificat până la 29.12.2012. 

 În data de 27.06.2012, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 

sub nr.82889/27.06.2012, Dl Dica Dorel solicită acordul autorităţii publice locale în 

vederea efectuării schimbului de locuinţă cu Dl Staicu Claudiu Marian.   

 Concomitent, Dl Staicu Claudiu Marian înregistrează la Primăria Municipiului 

Craiova solicitarea cu nr.94457/23.07.2012 privind efectuarea schimbului de locuinţă 

cu Dl Dica Dorel. 

 În motivarea cererii, Dl Dica a arătat că, datorită situaţiei financiare precare, nu 

poate să achite sumele stabilite la termenele de plată din actele adiţionale aferente 

contractului de închiriere, situaţie ce a condus la acumularea de restanţe la plata chiriei 

şi a cheltuielilor de întreţinere în sumă totală de 8061,57 lei şi că deşi are familia 

compusă din 3 persoane, soţie şi un fiu minor în vârstă de 13 ani este convenabil să 

efectueze schimbul de locuinţă cu Dl Staicu Claudiu Marian care a achitat cu chitanţa 

nr.523-205-0073/23.07.2012 emisă de Primăria Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe, 

restanţa înregistrată de copermutant, la plata chiriei, în cuantum de 2394 lei. 

 Totodată, prin convenţia nr.928/23.07.2012 autentificată la Biroul Notarilor 

Publici Asociaţi Ionică Vergica, Dl Staicu Claudiu Marian se obligă să preia şi datoriile 

existente la sociaţia de locatari în cuantum de 5667,57 lei, în schimbul folosinţei asupra 

locuinţei situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.13. 

 Facem precizarea că în conformitate cu înscrisurile eliberate de Direcţia Impozite 

şi Taxe şi Asociaţia de locatari bl.B1 ANL Craioviţa Nouă, înregistrate la nr. 

363404/21.08.2012 şi nr.79/21.08.2012, Dl Staicu Claudiu Marian nu figurează cu 

debite la plata cheltuielilor de chirie şi întreţinere. 

 Dl Dica are chiria achitată la zi conform adeverinţei nr.363403/21.08.2012 emisă 

de Direcţia Impozite şi Taxe, iar la plata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei 

de proprietari înregistrează un debit de 5667,57 lei, debit ce urmează să fie achitat de 

Dl Staicu în termen de 2 luni de la data adoptării hotărârii privind realizarea schimbului 

de locuinţe.   

 În baza dispozitiilor art.16 din H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, “comisia examinează şi avizează cererile 



 

de schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor 

justificative şi propune aprobarea acestora Consiliului Local”. 

 Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art.8 alin (2) din Legea 

nr.152/1998, republicată, cele două locuinţe cu configuraţia descrisă mai sus în 

prezentul raport, fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de 

Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 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”. 

 Dispoziţiile art.1763 Cod Civil se aplică pentru un dezmembrământ al 

proprietăţii respectiv posesia unui bun, precum şi pentru toate dezmembrămintele 

dreptului de proprietate. 

 Întrucât dispoziţiile art.1763 Cod Civil, în cazul nostru se aplică doar pentru 

copermutarea posesiei, acordul pentru realizarea schimbului se dă de către 

administratorul bunului respectiv Consiliul Local al Municipiului Craiova 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.    

 În acest sens, schimbul de locuinţe constituie o aplicare a contractului de schimb, 

prin care se transmite reciproc de către titularii contractelor de închiriere, dreptul de 

folosinţă a unei locuinţe. 

 Fata de cele prezentate, ţinand cont de avizul Comisiei Sociale din data de 

20.07.2012, în conformitate cu prevederile art.16 din H.C.L. nr.58/2012 privind 

regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei sociale, a art.1763 Cod Civil si 

art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea 

nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, propunem spre aprobare 

Consiliului Local: 

1.  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Domnul 

Dică Dorel titularul contractului de închiriere nr.7982/17.03.2003 ce are ca 

obiect locuinţa situată în Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.13 şi Domnul 

Staicu Claudiu Marian titularul contractului de închiriere 

nr.239103/29.12.2004 ce are ca obiect locuinţa situată în Bdul Oltenia, 

nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.19; 

        2.Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie acte   

adiţionale de modificare a contractelor de inchiriere mentionate la puncul 1. 

  

               DIRECTOR EXECUTIV,  

                   Adriana Cîmpeanu                   

                  

                                           ŞEF SERVICIU,

  

                                                                       Cons. Pîrvu Doina 

 

           Avizat pentru legalitate, 

     cons.jur. Mirel Bontea 
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