
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

       
              HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea 
publică a statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri T2 şi T3, situate în 

bd.Oltenia, nr.1B şi nr.1C 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
20.12.2012; 

Având în vedere raportul nr.172142/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea 
publică a statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri T2 şi T3, situate în bd.Oltenia, 
nr.1B şi nr.1C; 
        În conformitate cu prevederile art.9, alin.2 din Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Legii nr.89/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c şi d coroborat cu alin.5, lit.a şi alin.6, lit. a, pct.17, 
art.45 alin. 3, 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 trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 

proprietatea publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Construcţiile de locuinţe identificate la art.1din prezenta hotărâre, după trecerea 
lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în 
drept, la cererea acestora, în condiţiile legii. 

Art.3.  Locuinţele/apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare 
în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele 
vacante, se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii. 

Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 privind însuşirea bunurilor ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economic - Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 



Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Administrare Locuinte şi Control Asociaţii de Propritari    
Compartiment   Fond  Locativ     
Nr.172142 din 07/12/2012                     
                                                                                                   Se aprobă, 
 
                                                  PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu      
                                                                           
                                                   

RAPORT, 
 

    În Municipiul Craiova, primul program de construire de locuinţe  pentru tineri 
destinate închirierii, derulat de Agenţia  Naţională pentru Locuinţe s-a concretizat prin 
finalizarea obiectivului de investiţii situat in cartier Craioviţa Nouă, intersecţia B-dul 
Olteniei cu Tineretului, blocul B1, blocul B2, blocul B3 cu un  număr total de 245 
unităţi locative. 
          La finafizarea lucrărilor, potrivit protocoalelor de predare-primire încheiate cu 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cele trei blocuri au fost preluate în domeniul public 
al municipiului Craiova in vederea punerii in funcţiune, exploatării şi administrării. 
 Însă, potrivit prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr.89/2008, locuinţele pentru 
tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 cu modificările şi completările ulterioare, 
trec în proprietatea privată a statului şi rămîn în administrarea Consiliilor Locale din 
raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea. 
 Astfel, pentru locuintele finalizate si inscrise ca mijloace fixe  inainte de data 
intrarii in vigoare a Legii nr.89/2008 respectiv 24 aprilie 2008, este necesara trecerea 
din proprietatea publica a unitatilor administrative-teritoriale in proprietatea 
privata a statului. 
 În conformitate cu prevederile art.9 alin (2) din  Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare, blocurile de locuinte se trec din proprietatea publica a unitatilor 
administrative-teritoriale in proprietatea publica a statului, prin hotarari ale consiliilor 
locale, la cererea Guvernului. 
 În acest sens, prin adresa înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub 
nr.103882/16.07.2008, Guvernul Romaniei a solicitat ca la nivelul Consiliului Local al 
municipiului Craiova să se adopte o hotărâre prin care blocurile B1, B2 si B3 situate in 
cartier Craiovita Noua, să fie trecute din domeniul public al municipiului Craiova în 
domeniul public al statului. 
 Ca urmare, prin H.C.L nr.184/25.09.2008 s-a aprobat trecerea din proprietatea 
publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocului de locuinţe 
pentru tineri B1, destinat închirierii, situat în Craioviţa Nouă, bd. Oltenia - bd. 
Tineretului pentru un număr de 91 unităţi locative.  
 Ulterior, pentru a crea cadrul legal pentru vînzarea locuinţelor către titularii 
contractelor de închiriere, prin Hotărîrea Guvernului nr.587/13.05.2009, blocul B1 a 
fost trecut in proprietatea privată a statului şi a rămas in administrarea Consiliului 
Local al municipiului Craiova.  



 Facem precizarea că blocurile B2 si B3  au primit denumirea T2 si respectiv T3 în 
baza adresei nr.20438 emisă de Primăria Municipiului Craiova în data de 24.06.2003, 
acestea totalizeaza un numar de 144 locuinte si figureaza în Anexa 2 la H.G 
nr.141/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
municipiului Craiova, la poziţia 6881 şi poziţia 6882. 
   Blocurile T2 si T3 au facut  obiectul trecerii din proprietatea publică a  
municipiului Craiova în proprietatea publică a statului, fiind adoptată in acest sens 
Hotărarea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.319/27.11.2008. 

Însă, in conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, pentru a veni in 
sprijinul chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din case nationalizate, 
fondul de locuinte destinat inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care 
urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, se 
constituie inclusiv prin redistribuirea cu prioritate a unor locuinte ANL din fondul 
destinat inchirierii si devenite vacante pe perioada exploatarii.  
 În acest sens, doua locuinţe care au fost repartizate chiriasilor evacuati din imobile 
retrocedate in conditiile O.U.G. nr.74/2007, situate în Craiova, Bdul Oltenia, bl.T2, 
sc.2, ap.15 si bl.T3, sc.1, ap.4 sunt in prezent trecute in domeniul public al statului prin 
H.C.L. nr. 319/2008. 
 Astfel, prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub 
nr.56890/03.05.2012, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului solicita 
modificarea corespunzatoare sau abrogarea  Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2008 intrucat cele doua unitati locative care au fost 
repartizate ca locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati trebuie excluse de la 
procedura de trecere in proprietatea privata a statului. 
 Prin urmare, pentru trecerea partiala in proprietatea publica a statului a blocurilor 
T2 si T3, a fost determinata valoarea de inventar corespunzatoare locuintelor 
pentru tineri precum si suprafata construita, astfel: 
 

 Nr. total 
unitati 
locative 

Nr.locuinte 
ANL 

Nr.locuinte 
sociale 

Valoare de 
inventar 
totala 
(lei) 

Valoare de 
inventar 
locuinte 
ANL  
(lei) 

Valoare 
de 
inventar 
locuinte 
sociale 
(lei) 

Suprafata 
construita 
desfasurata 
aferenta 
locuintelor 
ANL 
(lei) 

Suprafata 
construita 
desfasurata 
aferenta 
locuintelor 
sociale 
(lei) 

1 
cam 

2 
cam 

1 
cam 

2 
cam 

Bl. 
T2 

77 62 14 1 - 3541049.8 3499146.21 41903.59 4268.88 51.12 

Bl. 
T3 

77 62 14 1 - 3596021.85 3555798.20 40223.65 4280.58 48.42 

   
 Cele două locuinţe sociale situate în Bdul Oltenia, bl.T2, sc.2, ap.15 si bl.T3, sc.1, 
ap.4, rămîn in domeniul public al municipiului Craiova şi pe cale de consecinţă, trebuie 
să se  modifice  poziţia 6881 şi poziţia 6882 din H.G nr. 141/2008, Anexa 2 -privind 
însuşirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Craiova, 
respectiv denumirea bunului şi valoarea de inventar astfel: 
 poziţia 6881: locuinţă socială bl.T2, sc.2, ap.15, valoare de inventar = 
41903,59 lei; 
 poziţia 6882: locuinţă socială bl.T3, sc.1, ap4, valoare de inventar =   40223,65 
lei.       



 Pentru asigurarea regimului juridic al terenului, Consiliul Local al municipiului 
Craiova a adoptat Hotărîrea nr.475/22.12.2011, care atestă apartenenţa la domeniul 
privat al municipiului Craiova a terenului aferent blocurilor T2 şi T3.                                                                          
 Guvernul Romaniei - prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului revine 
prin adresa nr.28889/2012 cu precizări referitoare la  urgentarea  procedurii 
administrative de adoptare a hotărârii de trecere a blocurilor de locuinţe din proprietatea 
publică a unităţii  administrativ- teritoriale în proprietatea publică a statului, iar pentru o 
tratare uniformă a tuturor locuinţelor transmite şi un model de hotărâre însoţit de 
anexa cu datele de identificare a construcţiilor de locuinţe. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin (2) din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 215/2001 
republicată  a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova : 
 1. Trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova în proprietatea 
publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor identificate 
conform Anexei 1 la prezentul raport;  
 2. Construcţiile de locuinţe prevăzute la punctul 1, după trecerea lor în 
proprietatea privată a statului, rămîn în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Craiova în vederea vînzării locuinţelor/apartamentelor către cei în 
drept, la cererea acestora, în condiţiile legii; 
 3. Locuinţele/apartamentele  prevăzute la punctul 2, pentru care nu sunt 
înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor 
contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în continuare ca 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; 
 4. Îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judetean 
Dolj, pentru  modificarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008 conform 
Anexei 2 la prezentul raport; 
 5.  Incetarea efectelor  H.C.L. nr.319/27.11.2008. 
 
 
                                                                                
    
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            

 

                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 

 

                                                                                                                 INTOCMIT, 
                                                                                             ŞEF SERVICIU, 
                                                                                          Pirvu Doina Miliana 

 

  
 

 
Vizat de legalitate, 

                                                   Cons.jur. Ionut Galea                                                  
                                                                
          

 
 
 



 Anexa 1   
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE, 
  

a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului 
Craiova în proprietatea publică a statului 

 
 
  
 

Nr crt Denumirea construcţiei, adresa 
imobilului 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

construcţia 

Persoana juridică la 
care se transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnica ale 
construcţiilor/ imobilului 

0 1 2 3 4 

1 

blocul T2 ( indicativ proiect - 
bloc B2) 
Bulevardul Oltenia nr.1B. 
 

Municipiul 
Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 4268.88 mp 
Total locuinţe = 76 

(62 cu 1 cam, 14 cu 2 cam) 
Valoare inventar  
3499146.21 lei 

2 

blocul T3 ( indicativ proiect- 
bloc B3) 
Bulevardul Oltenia nr.1C 
  

Municipiul 
Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 4280,58 mp 
Total locuinţe = 76 

(62 cu 1 cam, 14 cu 2 cam) 
Valoare inventar  
3555798.20 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 

       Anexa 2 
 
 

Actualizarea Anexei 2 la H.G. nr.141/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova  

 



 
 

Nr.crt Poz. inreg  Codul de 
clasif. 

Denumirea  
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau după caz 
a dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar (lei) 

Situaţia 
juridica 

6881  1.6.1 Locuinţă 
socială,  
bl.T2, sc.2, 
ap.15 

 12.01.06  Protocol 
predare-
primire 

6882  1.6.1 Locuinţă 
socială,  
bl.T3, sc.1, 
ap.4 

 12.01.06  Protocol 
predare-
primire 
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