
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

                                                                                                                PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.74/2013 referitoare la modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, 
destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din 

bloc „B1”, în bloc „T1” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 

Având în vedere raportul nr. 77548/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2013 
referitoare la modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 
închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc „B1”, în 
bloc „T1”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 
foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 5, 17, art.45 alin. 3, 
alin.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 revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.74/2013, referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a locuinţelor 
sociale situate în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, bl.T1, sc.2, ap.15, bl.T1, sc.3, 
ap.8 şi bl.T1, sc.5, ap.1. 

  Art.2.Se aprobă modificarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.74/2013 referitoare la datele de identificare a construcţiilor de locuinţe 
care rămân în proprietatea privată a statului, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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        
Nr.77548/21.05.2013                     
                                                                                                
            Se aprobă, 
 
                    PRIMAR 
                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu      

  
 
 

Raport, 
privind modificarea H.C.L. nr.74/28.02.2013  

 
 
 
 

Prin Legea nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe s-a modificat regimul juridic al 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. 
          Astfel, în vederea vânzării locuinţelor finalizate şi înscrise ca mijloace fixe înainte 
de data intrării în vigoare a actului normativ invocat, respectiv 24.04.2008, este necesară 
trecerea din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea 
privată a statului, în condiţiile prevăzute de Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, nu are prevederi 
referitoare la trecerea directă a unor imobile din proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale în proprietatea privată a statului, această schimbare a regimului 
de proprietate realizandu-se în două etape: 
 Etapa I. blocurile de locuinţe se trec din proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, prin hotărâri ale consiliilor 
locale, la cererea Guvernului conform prevederilor art. 9 alin. (2) din lege; 
 Etapa II. blocurile de locuinţe trecute în proprietatea publică a statului prin 
hotărâri ale consiliilor locale se trec în proprietatea privată a statului şi rămân în 
administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită 
autoritatea, prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art.10 alin. (2) din lege. 
 Pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare realizării etapei I, Guvernul, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a transmis Primăriei Municipiului Craiova cererea 
prevăzută de lege, prin adresa nr.103882 din data de 16.07.2008. 
 Ca răspuns la solicitarea Guvernului, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.184/25.09.2008 s-a aprobat transmiterea 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 cu un număr de 91 unităţi locative. 

 Facem precizarea că denumirea iniţială a acestui imobil a fost B1, iar  ulterior a 
fost modificată prin adresa nr.20438/24.06.2003 a Primăriei Municipiului Craiova, 
devenind blocul T1. 

Pe de altă parte, conform prevederilor art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 
construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, a fost constituit fondul de 
locuinţe destinat închirierii persoanelor evacuate ca urmare a aplicării legilor de 
restituire inclusiv prin redistribuirea cu prioritate a unor locuinte ANL devenite 
disponibile pe perioada exploatării. 
         Astfel, un număr de 3 locuinţe situate în imobilul mai sus menţionat respectiv 
bl.T1, sc.2, ap.15, bl.T1, sc.3, ap.8 şi bl.T1, sc.5, ap.1 au fost repartizate chiriaşilor 
evacuaţi în baza prevederilor art.1 litera a) din O.U.G. nr.68/2006 şi art.3 din O.U.G. 
nr.74/2007, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.608/20.12.2007, 
nr.256/30.10.2008 şi nr.145/27.03.2008. 
 Subliniem faptul că două dintre locuinţele respective au fost repartizate chiriaşilor 
evacuaţi înainte de emiterea Hotărârii Consiliului Local nr.184/2010, iar o unitate 
locativă după adoptarea hotărârii, acest lucru nefiind adus la cunoştinţa Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 În această situaţie, M.D.R.A.P. a procedat la iniţierea hotărârii de Guvern, 
considerând că locuinţele respective sunt locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aşa 
cum au fost predate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, la finalizare.  

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.587/13.05.2009 s-a aprobat transmiterea 
blocului B1 în proprietatea privată a statului. 
 Având în vedere cele de mai sus şi luând în considerare faptul că, în conformitate 
cu prevederile art.14 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a 
fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora "locuinţele din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură 
foştilor proprietari aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale în care 
sunt amplasate şi nu pot fi vândute", cele 3 locuinţe ar fi trebuit excluse de la procedura 
de trecere în proprietatea privată a statului. 
 Pentru aceste motive s-a considerat că atât Hotărârea Consiliului Local 
nr.184/25.09.2008, cât şi Hotărârea Guvernului nr.587/2009 trebuie să fie modificate, 
având în vedere că regimul juridic al locuinţelor din blocul T1 situat în Bdul Oltenia, 
municipiul Craiova era deja stabilit prin lege pentru fiecare din cele două categorii de 
locuinţe. 

Astfel, H.C.L. nr.184/25.09.2008 a fost modificată prin H.C.L. nr.74/28.02.2013, 
în acest sens modificându-se denumirea blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 
închirierii, situat în cartier Craioviţa Nouă, Bdul Oltenia-Bdul Tineretului, transmis din 
proprietatea publică a Municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului şi apoi 
în proprietatea privată a statului, din bloc “B1” în bloc “T1” precum şi  caracteristicile 
tehnice ale imobilului care ramâne în proprietatea privată a statului respectiv 



diminuarea numărului de unităţi locative la 88 din care 63 unităţi locative cu 1 cameră 
şi 25 unităţi locative cu 2 camere cu o valoare de inventar de 3584086,57 lei. 

Totodată, la art.2 din H.C.L. nr.74/28.02.2013 a fost aprobată preluarea din 
domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a celor 3 locuinţe sociale care au fost repartizate chiriaşilor 
evacuaţi conform listelor de prioritate aprobate de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Însă, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.69032/30.04.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
formulează, după consultarea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, precizări cu privire 
la procedura întreprinsă în cazul în care un procent din locuinţele pentru tineri au fost 
repartizate chiriaşilor evacuaţi respectiv de modificare a anexei hotărârii Guvernului.  

Astfel, M.D.R.A.P. solicită modificarea H.C.L. nr.74/2013 în sensul abrogării 
art.2, urmând ca după aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea H.G. 
nr.587/2009, la nivel local să se ia măsurile ce se impun pentru înregistrarea celor trei 
locuinţe în domeniul public al Municipiului Craiova. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, O.U.G. nr.74/2007 şi a Legii nr.215/2001, republicată a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 

• modificarea H.C.L. nr.74/2013 în sensul revocării prevederilor art.2 
referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a locuinţelor sociale situate în Craiova, Bdul Oltenia, bl.T1, sc.2, 
ap.15, bl.T1, sc.3, ap.8 şi bl.T1, sc.5, ap.1; 

• modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr.74/2013 referitoare la datele de identificare 
a construcţiilor de locuinţe care rămân în proprietatea privată a statului, 
conform Anexei la prezentul raport. 

 
                
    
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            
                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 
                                                                                                                 

ÎNTOCMIT, 
                                                                                              ŞEF SERVICIU 
                                                                                           Doina Miliana Pîrvu 
 
 

Vizat de legalitate, 
 Cons.jur. Ionuţ Galea                                                  

 



 
 
 
 
 

                                                                                                       Anexa  
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE, 
  

a construcţiilor de locuinţe care rămân în proprietatea privată a statului 
 
 
  
 

N
r crt 

Denumirea construcţiei, adresa 
imobilului 

Caracteristicile tehnice ale 
construcţiilor/ imobilului 

1 2 3 

1 

blocul T1 ( indicativ proiect - bloc B1) 
Cartier Craioviţa Nouă, Bulevardul 

Oltenia-Bulevardul Tineretului nr.1A. 
 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 5175,15 mp 
Total locuinţe = 88 

(63 cu 1 cam, 25 cu 2 cam) 
Valoare inventar  
3584086,57 lei 
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