
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
      HOTĂRÂREA NR._____ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în 
municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
27.06.2013; 

Având în vedere raportul nr. 87127/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în 
municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 
privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr.515/2006, 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, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2008 pentru 
modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 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 repartizarea, în vederea închirierii, către Gheban Ionela Antonela,   a 

locuinţei sociale  situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, 
sc.1, ap.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Gheban Ionela Antonela 
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. 87127/2013                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                           
                                       PRIMAR 

                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 
       
 

RAPORT,  
privind repartizarea locuinţei sociale situată în 

 Craiova, Bdul Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1 
  
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007, orice 
locuinţă devenită vacantă pe perioada exploatării se constituie în fond destinat 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate din imobile retrocedate în natură 
foştilor proprietari şi se repartizează conform listei de priorităţi aprobată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  Prin Hotărârea nr.70, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat lista 
privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2013. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.185377/18.12.2012, R.A.A.D.P.F.L Craiova a comunicat faptul că spaţiul cu 
destinaţia de locuinţă situat în Strada General Gheorghe Magheru nr.60 (fost 52) 
compus din 2 camere şi dependinţe, a devenit disponibil ca urmare a evacuării în data 
de 07.11.2012 a familiei Stancu Robert, în acest sens întocmindu-se procesul verbal 
nr.1191/D/2012. 
 Urmare verificărilor efectuate, imobilul situat la adresa de mai sus a fost asigurat 
cu încuietori de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar familia Stancu compusă din 9 
persoane continuă să locuiască în curtea imobilului într-o anexă gospodărească 
(magazie lemn). 

Facem precizarea că sus-numitii au fost evacuaţi urmare debitelor acumulate la 
plata cheltuielilor cu titlu de chirie, aceştia făcând numeroase demersuri la Primăria 
Municipiului Craiova pentru reintegrarea în spaţiu. 

Însă, având în vedere că art.1828 alin.1 Cod Civil statuează faptul că dreptul 
chiriaşului la încheierea unui nou contract de închiriere este limitat de condiţia ca 
acesta să-şi fi executat obligaţiile născute în baza închirierii anterioare, solicitările 
debitorilor nu pot fi soluţionate favorabil. 
 Totodată, locuinţa din Bdul Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1 compusă din 2 
camere şi dependinţe a fost predată de către titularul Popa Alexandru conform 
procesului verbal nr.74734/16.05.2013 urmare depistării în evidenţele fiscale ale 
autorităţii locale a faptului că soţia Popa Maria a deţinut în proprietate locuinţa situată 
în localitatea Craiova, Strada Ştefan Odobleja, nr.15, bl.d11, sc.1, ap.11 pe care a 
înstrainat-o numiţilor Sandu Constantin Claudiu şi Sandu Anişoara la data de 



04.04.2011, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1135/04.01.2011 
autentificat la BNP Floricel Mihai Marian; în conformitate cu înscrisurile eliberate de 
Direcţia Impozite şi Taxe şi Asociaţia de proprietari nr.2 Lăpuş, înregistrate la 
nr.367691/08.05.2013 şi nr.1061/08.05.2013, fostul chiriaş nu figurează cu debite la 
plata cheltuielilor de chirie şi întreţinere.  
 Stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se face 
cu respectarea exigenţelor minimale prevăzute de Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1 persoana – 
1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 
7, 8 persoane – 5 camere. 
 Propunerea de repartizare a celor două locuinţe vacante compuse din 2 
camere, situate în Strada General Gheorghe Magheru nr.60 (fost 52) şi Bdul 
Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1, s-a făcut familiilor de 2 persoane, în ordinea de 
prioritate aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.70/2013 şi în ordinea în care locuinţele au devenit disponibile, astfel:  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.1 la poz.10 inclusiv, sunt persoane singure şi 
nu au dreptul la o locuinţă compusă din 2 camere; 
 - poz.11 – Dumitru Constantina, familie formată din 2 persoane, - prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.71383/09.05.2013 i-au fost aduse 
la cunoştinţă actele necesare repartizării locuinţei din Strada General Gheorghe 
Magheru nr.60(52); prin cererea nr.80977/28.05.2013 Dna Dumitru a refuzat locuinţa 
propusă, motivand că locuirea în acest spaţiu ridică probleme sub aspectul convieţuirii 
cu foştii chiriaşi care continuă să locuiască în imobil şi revendică în continuare această 
locuinţă;  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.12 la poz.20 inclusiv, sunt persoane singure şi 
nu au dreptul la o locuinţă cu 2 camere; 
 - poz.21 -  Constantinescu Ionel a beneficiat de repartizarea unei locuinţe 
conform H.C.L. nr.130/28.03.2013;  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.22 la poz.28 inclusiv, sunt persoane singure şi 
nu au dreptul la o locuinţă cu 2 camere; 
 - poz.29 – Gheban Ionela Antonela, familie formată din 2 persoane, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.75756/17.05.2013 i-au fost aduse 
la cunoştinţă actele necesare repartizării locuinţei din Bdul Decebal, nr.91A, bl.N14, 
sc.1, ap.1; din verificarea înscrisurilor ce au fost  anexate la cerere, s-a constatat 
îndeplinirea condiţiilor de acces şi anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(declaraţia notarială nr.362/17.05.2013, certificat fiscal nr.388612/14.05.2013); venitul 
mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 1255 lei mai mic 
decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic 
anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1617 lei (venitul aferent lunii 
martie 2013 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 13.05.2013); 
 - poz.30 – Cerneţchi Emanuel Mihai, familie formată din 2 persoane, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.81984/29.05.2013 i-au fost aduse 
la cunoştinţă actele necesare repartizării locuinţei din Strada General Gheorghe 
Magheru nr.60(52); până în prezent Dl Cerneţchi nu a dat curs comunicării, urmând ca 



în funcţie de opţiunea exprimată să continue procedura de repartizare a locuinţei 
respective. 
 Locuinţa situată în Craiova Bdul Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1 face parte 
din fondul de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, 
constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/28.03.2013. 
 În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, regimul juridic de 
proprietate publică al locuinţelor destinate chiriaşilor din imobile naţionalizate, este 
exclusiv şi în consecinţă acestea nu pot fi vândute. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în 
data de 07.06.2013, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006 privind 
măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel naţional, O.U.G. 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, Legii Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.57/2008 
pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.74/2007 şi H.C.L. nr.70/2013, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Gheban Ionela Antonela, a 
locuinţei sociale situată în Municipiul Craiova Bdul Decebal, nr.91A, 
bl.N14, sc.1, ap.1; 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să incheie contractul de 
închiriere pentru locuinta identificata la punctul 1 din prezentul raport. 
  

  
  
 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                     ÎNTOCMIT,                                                                                       

             Adriana  Cîmpeanu                                                             ŞEF SERVICIU 
                                                                                                     Doina Miliana Pîrvu 
 
 
                                                        Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                         cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                          
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