
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

 
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, 

aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.119802/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei 
recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile 
R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit 
vârsta de 35 ani;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii 
nr.152/1998; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu 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 cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri, 
destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, 
aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani , conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 

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

 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia F.L.C.A.P.       
Serviciul  Administrare Locuinte    
Nr. 119802/2013                     
                                                                                                    Se aprobă, 
 
                                                            PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu      
                                                                           
                                                   

RAPORT, 
privind recalcularea chiriei (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în Craiova Strada 
Potelu, aplicabile titularilor care împlinesc vârsta de 35 la prelungirea contractelor de 

închiriere 
 
 

        Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor 
Legii nr.152/1998 şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.962/2001. 

    Conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac obiectul proprietăţii private a statului  şi 
sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ 
teritoriale în care sunt amplasate.  

 La nivelul municipiului Craiova, în data de 03.07.2008, Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe a predat Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea administrării, 
punerii în funcţiune şi exploatării, obiectivul de investiţie cu un total de 126 unităţi 
locative situat în Cartier Romanescu, Strada Potelu etapa I, bl.R2, R4, R6, R8, R10, 
R12, R14, R16, R18, R20, P+3E. 

 Dintre acestea, un număr de 100 locuinţe au fost închiriate tinerilor cu vârste sub 
35 ani, restul de 26 locuinţe au fost repartizate chiriaşilor evacuaţi în baza prevederilor 
art.1 litera b) din O.U.G. nr.68/2006 şi art.3 din O.U.G. nr.74/2007.  

 Blocurile construite prin programele ANL în componenţa cărora intră cele 100 
locuinţe, au următoarea structură: 

- Strada Potelu nr.166, bl.R2:   11 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.168, bl.R4:   15 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.170, bl.R6:   11 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.172, bl.R8:   11 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.174, bl.R10: 15 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.176, bl.R12: 11 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.178, bl.R14: 11 unităţi locative; 
- Strada Potelu nr.180, bl.R16: 15 unităţi locative. 

 Conform art.8 alin 4 din Legea nr.152/1998, republicată, “contractele de 
închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinţei. După 



expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe 
o perioadă de 1 an, în următoarele condiţii: 

             a) prin recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta 
de 35 ani; 

    b) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, 
pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 ani. 

 Astfel, contractele de închiriere iniţiale aferente locuinţelor pentru tineri din 
Craiova, Strada Potelu blocurile R2 - R16 au fost încheiate conform prevederilor legale 
sus-menţionate, pe o perioadă de 5 ani cu începere de la data de 26.08.2008 până la 
data de 26.08.2013 şi cuprind clauze contractuale referitoare la revizuirea cuantumului 
chiriei în funcţie de vârsta titularilor, aplicabile la datele de prelungire ale contractelor; 
din cei 100 titulari de contracte, la data de 26.08.2013 un număr de 80 de titulari au 
vârste de peste 35 de ani. 

 În această situaţie, se impune recalcularea chiriilor atât pentru cei 80 de titulari 
cât şi pentru cei care vor împlini 35 de ani după data de referinţă sus menţionată. 

 Art.19(4) alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe statuează faptul că pentru 
recalcularea chiriei, se poate utiliza ca model exemplul din Anexa nr.16, 
administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele 
proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a 
clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea; în modelul prezentat în Anexa 16 
la H.G. nr.962/2001, ipotezele utilizate pentru calculul chiriei/mp sunt: valoarea de 
revenire a locuinţei, durata de amortizare, valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării 
de folosinţă normală, valoarea cheltuielilor de administrare, mărimea beneficiului, 
taxele şi impozitele locale. 

 Astfel, pentru calculul chiriei nominale (lei/mp) la blocurile ANL situate în 
Craiova, Strada Potelu, bl.R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, s-au avut în vedere 
următoarele elemente: 

 1. Suprafaţa utilă: propunem ca element de calcul al chiriei suprafaţa utilă  
întrucât prin contract se închiriază suprafaţa utilă efectiv ocupată; calculul chiriei în 
baza suprafeţei construit desfăşurate are ca rezultat un cuantum care aplicat suprafeţelor 
închiriate nu permite atingerea scopului prevăzut de lege respectiv recuperarea valorii 
investiţiei pe durata exploatării bunului. Stabilirea unei chirii raportate la suprafaţa 
construită şi percepute pentru suprafaţa utilă, permite recuperarea a numai 80-82% din 
valoarea investiţiei. 

 În acest sens, pentru exemplificare prezentăm următorul model de calcul pentru 
blocul R10: 

 Valoare investiţie reevaluată la 31.12.2012  1938268,86 lei 
 Suprafaţa construită desfăşurată SCD    1106,60 mp 
 Total suprafaţă utilă închiriată prin contract TSU       904,85 mp 
 Chirie calculată în baza SCD (C1)     2,43 lei/mp 
 Chirie calculată în baza TSU (C2)     2,98 lei/mp 
  Suma recuperată în exploatare în baza C1    1583125,86 lei 
  Suma recuperată în exploatare în baza C2    1941446,16 lei 
  Suma nerecuperată în urma aplicării C1   358320,3 lei (18,46%) 
 2. Valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix 

reevaluată contabil conform legii; 
 3. Durata de amortizare: având în vedere că potrivit catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotărârea 



Guvernului nr.2139/2004, pentru clădiri de locuit durata de amortizare este de 40-60 
ani, propunem pentru calculul chiriei amortizarea într-o perioadă de 60 ani; 

 4. Cheltuieli nete anuale se compun din cheltuielile cu amortizarea în vederea 
recuperării investiţiei în funcţie de durata normală de folosinţă a imobilului la care se 
adaugă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală a imobilelor; 

 5. Chiria netă anuală se determină prin însumarea cheltuielilor nete anuale cu 
profitul net şi impozitul pe clădiri; 

 6. Chiria lunară se determină prin raportarea chiriei nete anuale la numărul de 
luni calendaristice din an; 

 7. Chiria lunară/mp se determină prin raportarea chiriei lunare la suprafaţa utilă. 
  

 La calculul chiriei nominale, valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de 
folosinţă normală, valoarea cheltuielilor de administrare, mărimea beneficiului precum 
şi taxele şi impozitele locale s-au considerat zero, din următoarele considerente: 

 1. Cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care: 
 - întreţinere curentă şi reparaţii curente: cu ocazia stabilirii raporturilor de 

închiriere, în conformitate cu prevederile art.1788 şi art.1802 Cod Civil, reparaţiile de 
întreţinere curentă sunt obligaţia locatarului;  

 - reparaţii capitale: lucrările de reparaţii capitale se execută de către proprietar în 
scopul menţinerii bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata 
locaţiunii; în cadrul reparaţiilor capitale se efectuează înlocuirea totală sau parţială a 
unor elemente de construcţii sau a părţilor componente ale acestor elemente, deteriorate 
ca urmare a uzurii fizice precum şi repararea concomitentă a elementelor şi părţilor de 
elemente de construcţii uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea 
iniţială.  

 În acest sens, potrivit Deciziei nr.148 din 16.09.1977 pentru aprobarea 
normativului tehnic al reparaţiilor capitale la clădiri şi construcţii speciale, numărul de 
reparaţii capitale care se pot efectua pe parcursul duratei normale de funcţionare ( 60 
ani) este de maxim două respectiv o reparaţie capitală la 30 ani. 

 Astfel, având în vedere că blocurile R2-R16 din Craiova, Strada Potelu au fost 
construite în anul 2008, iar prima reparaţie capitală poate fi efectuată peste 25 ani şi 
ţinând cont că la stabilirea valorii reparaţiilor capitale se va avea în vedere faptul că 
folosirea clădirilor pe întreaga lor durată de serviciu normată trebuie să se asigure 
îndeosebi prin întreţineri şi reparaţii curente, presupunându-se în acest sens că 
lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se efectuează la timp, complet şi în bune 
condiţii, costul normat al reparaţiei capitale propus este zero; 

 2. Cheltuielile de administrare referitoare la activităţi de administrare, 
contabilitatea asociaţiei, servicii juridice, se reflectă în cheltuieli cu salariile sau 
remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, indemnizaţii acordate persoanelor 
alese respectiv preşedinte, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori, alte 
servicii administrative către proprietatea comună, reprezintă cheltuieli comune ale 
asociaţiei şi cad în sarcina chiriaşilor cu ocazia stabilirii raporturilor juridice întrucât 
aceştia au un drept de folosinţă în baza contractului de închiriere şi sunt beneficiarii 
serviciilor prestate; 

 3. Nivelul profitului net şi al taxelor şi impozitelor se consideră zero conform 
prevederilor din Anexa 16 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001 care prevăd că 
“mărimea beneficiului este zero, locuinţele fiind construite printr-un program cu 
caracter de protecţie socială; având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi 



închiriate la nivelul unor chirii modice, consiliile locale pot hotărâ scutirea de impozit 
pe clădire, în conformitate cu reglementările legale în vigoare”. 

 Din calculul efectuat conform Anexei la prezentul raport, au rezultat următoarele 
valori nominale ale chiriei lunare: 

blocul R2, Strada Potelu: 3,24 lei/mp/lună 
blocul R4, Strada Potelu: 2,94 lei/mp/lună 
blocul R6, Strada Potelu: 3,18 lei/mp/lună 
blocul R8, Strada Potelu: 3,24 lei/mp/lună 
blocul R10, Strada Potelu: 2,98 lei/mp/lună 
blocul R12, Strada Potelu: 3,19 lei/mp/lună 
blocul R14, Strada Potelu: 3,18 lei/mp/lună 
blocul R16, Strada Potelu:  3,07 lei/mp/lună 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din 
Legea nr.152/1998, republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
art.19(4) alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 republicată  a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

• cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
situate în Craiova Strada Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, 
R14, R16, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 
35 ani, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul 
raport.  

  
 
 
                                                                                
    
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            
                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 
                                                                                               ÎNTOCMIT,                 
                                                                                             ŞEF SERVICIU 
                                                                                          Doina Miliana Pîrvu 
 

 
 

  Vizat de legalitate, 
                                                   Cons.jur. Ionut Galea                                                  

                                                                
          
 
 

 



 
Anexa 

 
Calculul valorii nominale a chiriei lunare (lei/mp) aferente locuinţelor pentru tineri 

destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, 
Str. Potelu, Blocurile R2 – R16, recalculată conform H.G. nr. 962/2001, aplicabilă titularilor de contracte 

după împlinirea vârstei de 35 de ani 
 
 
 
 
 
 

Nr Bloc 

Total 
suprafata 
inchiriata 
(mp) 

Valoare de 
inventar 
actualizata 
(lei) 

Amortizarea 
anuala 
(durata 
normata in 
ani dn = 60) 

Chelt. de 
intretinere 
RC     
lei/an 

Chelt cu 
reparatiile 
capitale 
RK    
lei/an 

Chelt 
admin 
lei/an 

Profit 
net + 
impozit 
pe profit 
net     
lei/an 

Taxe si 
impozite 
pe 
cladiri   
lei/an 

Chiria neta 
anuala   
lei/an 

Chiria 
lunara 
totala 

Chiria 
lunara 
per mp 
(lei) 

  0 1 2 3=2/dn 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10=9/12luni 11=10/1 
1 R2 675,15 1575163,52 26252,73 0 0 0 0 0 26252,73 2187,73 3,24 
2 R4 904,85 1916172,70 31936,21 0 0 0 0 0 31936,21 2661,35 2,94 
3 R6 675,15 1546065,23 25767,75 0 0 0 0 0 25767,75 2147,31 3,18 
4 R8 675,15 1576592,71 26276,55 0 0 0 0 0 26276,55 2189,71 3,24 
5 R10 904,85 1938268,86 32304,48 0 0 0 0 0 32304,48 2692,04 2,98 
6 R12 675,15 1550216,46 25836,94 0 0 0 0 0 25836,94 2153,08 3,19 
7 R14 675,15 1545743,48 25762,39 0 0 0 0 0 25762,39 2146,87 3,18 
8 R16 904,85 1998426,26 33307,10 0 0 0 0 0 33307,10 2775,59 3,07 
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