
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

             

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe destinate familiilor 

evacuate/în curs de evacuare 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr. 122728/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
două locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, 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, 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 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 trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunurilor imobile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă completarea 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, cu unităţile locative identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinţelor, către persoanele prevăzute 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
Art.4.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, vor 

fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.136/2013 referitoare la constituirea fondului de locuinţe sociale unic, destinat 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

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

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe                  Se aprobă, 
Nr. 122728/20.08.2013      
          PRIMAR, 
         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT,  

 

  
 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.118112/2013, 
R.A.A.D.P.F.L Craiova comunică faptul că următoarele locuinţe au devenit disponibile: 
 1. Craioviţa Nouă, bl.5, sc.1, ap.13, compusă din 2 camere şi dependinţe – vacantă 
ca urmare a evacuării numiţilor Scînteie Sebastian Marin, Scînteie Ileana, Scînteie Ciprian 
Ionuţ şi Scînteie Mariana, întocmindu-se procesul verbal nr.1286/D/2012 din 30.07.2013; 
 2. George Enescu, bl.B8, sc.1, ap.3 compusă din 3 camere şi dependinţe – vacantă ca 
urmare a evacuării numiţilor Daia Cristian, Daia Denisa şi Daia Cristina Daniela, 
întocmindu-se procesul verbal nr.207/D/2011 din 31.07.2013. 
 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 şi 
respectiv 3 camere, s-a făcut familiilor de 2 şi respectiv 3 persoane, în ordinea de 
prioritate aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/2013, 
după cum urmează:  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.1 la poz.10 inclusiv, sunt persoane singure şi nu 
au dreptul la o locuinţă compusă din 2/3 camere; 
 - poz.11 – Dumitru Constantina, familie formată din 2 persoane, se clasează prima în 
ierarhia de prioritate la 2 camere; anterior a refuzat repartizarea unor locuinţe propuse în 



raport de poziţia din lista de priorităţi motivând lipsa resurselor pentru efectuarea 
reparaţiilor necesare în vederea aducerii în stare corespunzătoare de întrebuinţare a 
locuinţelor recuperate de la foştii chiriaşi; prin cererea nr.116101 a solicitat repartizarea 
locuinţei din Craioviţa Nouă, bl.5, sc.1, ap.13; 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.1483/01.08.2013, certificat fiscal 
nr.474659/01.08.2013, certificat fiscal nr.474655/01.08.2013); venitul mediu net/membru 
de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 396 lei mai mic decat venitul comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
repartizează locuinţa respectiv 1611 lei (venitul aferent lunii aprilie 2013 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 05.07.2013);  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.12 la poz.20 inclusiv, sunt persoane singure şi nu 
au dreptul la o locuinţă cu 3 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 3 camere; 
 - poz.29 – Gheban Ionela Antonela, a beneficiat de repartizarea unei locuinţe 
conform H.C.L. nr.366/27.06.2013; 
 - poz.30 – Cerneţchi Emanuel Mihai, familie formată din 2 persoane şi nu are 
dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - titularii înscrişi în listă la poziţiile 31, 32 şi 33, sunt persoane singure şi nu au 
dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - titularii înscrişi în listă la poziţiile 34 şi 35, au familia formată din 2 persoane şi nu 
au dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - poz.36 – Robu Elena, familie formată din 3 persoane – mamă şi doi copii majori, 
locuieşte în imobilul naţionalizat din Strada Bujorului nr.10, este în curs de evacuare; se 
clasează prima în ierarhia de prioritate la 3 camere; prin cererea nr.116985 a solicitat 
repartizarea locuinţei din George Enescu, bl.B8, sc.1, ap.3; din verificarea înscrisurilor ce 
au fost  anexate la cerere, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de acces şi anume: 
nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţiile notariale nr.1811, 1813 / 05.08.2013, 
certificatele fiscale nr. 475376, 475372, 475369/02.08.2013); venitul mediu net/membru de 
familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 235 lei mai mic decat venitul comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
repartizează locuinţa respectiv 1611 lei (venitul aferent lunii aprilie 2013 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 05.07.2013);   
 Facem precizarea că cele două locuinţe situate în Craiova Craioviţa Nouă, bl.5, sc.1, 
ap.13, George Enescu, bl.B8, sc.1, ap.3, aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
figurând la poziţia 93 respectiv 132  Anexa 2 la H.C.L. nr.522/2007 şi se află în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova în conformitate cu prevederile H.C.L. 
nr.144/27.09.2012. 
 Însă, în conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, regimul juridic de 
proprietate publică al locuinţelor destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, 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 20.08.2013, 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, H.C.L. 
nr.70/2013 şi Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova în proprietatea publică a Municipiului Craiova şi 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a bunurilor imobile prevăzute în Anexa 1 la 
prezentul raport; 
 2. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999 precum şi finalizarea procedurilor de modificare a 
H.G.  nr.141/2008 prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj; 
 3. Completarea fondului de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013 cu unităţile locative 
prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii a locuinţelor identificate în Anexa 1 la 
prezentul raport, către persoanele prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 5. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate în Anexa 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
  
  
             DIRECTOR EXECUTIV, 
                 Adriana Cimpeanu 
  ÎNTOCMIT, 
 ŞEF SERVICIU 

                                                                   Pîrvu Doina Miliana   
 

  Avizat pentru legalitate,   

cons. jur. Ionuţ Gâlea     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

 

Propuneri pentru completarea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 

proprietari 

 

 

Nr.crt. Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

1 Craioviţa Nouă, bl.5, sc.1, ap.13  Număr camere: 2  

Suprafaţa utilă: 33,44 mp 

Valoare inventar: 65.198,00 

2 George Enescu, bl.B8, sc.1, ap.3 Număr camere: 3 

Suprafaţa utilă: 73,33 mp 

Valoare inventar: 299.244,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  Anexa 2 

 

Propuneri de repartizare a 2 locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 

foştilor proprietari 

 

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ 

1. Dumitru Constantina Craioviţa Nouă, bl.5, sc.1, 
ap.13  

2. Robu Elena George Enescu, bl.B8, 
sc.1, ap.3 
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