
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova  

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.134903/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune prelungirea duratei contractelor de 
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al 
municipiului Craiova;      

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi completată, art.8, alin.4 şi 5 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi 
Titlului IX, Capitolul V - Contractul de locaţiune din Codul Civil; 
          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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, situate în bld.Oltenia, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, situate în str.Potelu, prevăzute în anexa nr.2 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.3. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere, care au ca obiect 
locuinţele care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.3 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1, 2 şi 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. 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 
Directia Fond Locativ şi Control Asociatii de Proprietari  
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.134903  /11.09. 2013        

                                     
                                                                                                      
SE APROBA                                                    
PRIMAR, 

                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu                                                                                   
  

 Raport  
 

 Prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în Municipiul Craiova au fost 
construite pe amplasamentul din Craioviţa Nouă, intersecţia Bd. Oltenia cu Bd. Tineretului, 
blocurile T1, T2, T3 - regim de înălţime P+2(3)E, cu un total de 245 unităţi locative. 

 În conformitate cu prevederile art.8, alin. 2 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, fac 
obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

 Cele 3 blocuri au fost date integral în folosinţă beneficiarilor în lunile martie 2003 
(bl.T1, scările 1, 2, 3),  decembrie 2003 (bl.T1, scările 4, 5, 6) şi respectiv decembrie 2004 
(bl.T2 şi bl.T3).  

 Termenele iniţiale de expirare ale contractelor de închiriere au fost 17 martie  respectiv 
17 şi 29 decembrie, dar ca urmare a unor decalaje survenite prin locaţiunea tacită, în luna 
precedentă, un număr de 3 chiriaşi au solicitat prelungirea închirierii.  

  Ulterior, în data de 03.07.2008, la nivelul Municipiului Craiova, 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 (bl.R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16) au 
fost închiriate tinerilor cu vârste sub 35 ani, restul de 26 locuinţe (bl. R18, R20) 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. 

Data expirării perioadei iniţiale a închirierii a fost 28.08.2013, astfel că un număr de 91 
de chiriaşi au solicitat in luna iulie prelungirea acesteia, aprobata prin  anexa 2 la HCL 
471/2013. 

Ulterior, 4 solicitări de prelungire a duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele 
situate în str. Potelu au fost formulate până la data de 06.09.2013,  prin cereri în format liber 
înregistrate la CIC şi se află la Serviciul Administrare Locuinţe 

În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 152/1998 republicata, 
cu modificarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea 
contractelor de închiriere se face pe o perioada de un an, la toate prelungirile succesive ale 
contractului de închiriere, în următoarele condiţii:  

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

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

 Totodată, în baza dispoziţiilor art.13 din O.U.G. nr.40/1999 aprobată prin Legea 
241/2001, prelungirea contractelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute de stat sau 



de unităţile administrativ teritoriale ale acestuia, nu se aplică pentru contractele ai căror titulari 
de contract sau membri de familie mentionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe ori au 
instrăinat o locuinţă corespunzătoare după data de 1 ianuarie 1990.   

  Astfel, la prelungirea contractului de închiriere, titularul şi membrii familiei mentionaţi 
în contract trebuie să reconfirme încadrarea în prevederile legale referitoare la nedeţinerea unei 
locuinţe în proprietate şi să facă dovada achitării obligaţiilor asumate prin contract cu privire la 
plata chiriei şi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de locatari. 

Din verificarea documentelor justificative necesare în analiza cererilor de prelungire a 
duratei contractelor de închiriere:  declaratia notarială, certificatul de atestare fiscală eliberat de 
Direcţia Impozite şi Taxe, adeverinţa de la Asociaţia de locatari, s-a constatat ca pentru blocul 
T1 - 2  solicitanţi  îndeplinesc condiţiile pentru prelungirea contractului,  iar pentru blocul T3 - 
1  solicitant îndeplineste conditiile pentru prelungire iar pentru solicitanţii din str. Potelu, toţi 
cei 4 îndeplinesc condiţiile pentru prelungire. 

 În raport cu prevederile legale mai sus  menţionate, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat prelungirea unui număr de 183 contracte de închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii situate în Craiova, Bd. Oltenia, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, solicitanţilor care au îndeplinit condiţiile de prelungire 
astfel: 71 contracte prin HCL 300/2012, 54 contracte prin HCL 25/2013, 16 prin HCL78/2013,  
5 prin HCL 140/2013, 21 prin HCL 193/2013,  2 prin HCL 332/2013 , 1 contract  prin HCL 
368 ,  3 contracte prin HCL 423/2013 si 10 contracte prin  HCL 471/2013 

 Ulterior, 3 solicitări de prelungire a duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele 
situate în Bd. Oltenia au fost formulate până la data de 06.09.2013,  prin cereri în format liber 
înregistrate la CIC şi se află la Serviciul Administrare Locuinţe. 

Drept urmare, un număr de 3 solicitanţi (chiriaşi ai locuinţelor situate în Bd. Oltenia) 
vor fi propuşi conform Anexei 1 şi un număr de 4 solicitanţi (chiriaşi ai locuinţelor situate în 
Str. Potelu) vor fi propuşi conform Anexei 2 la prezentul raport, pentru prelungirea duratei 
contractului de închiriere, pe o perioadă de un an. 

La incheierea actelor aditionale ce se vor intocmi in acest sens, pentru cei 3 solicitanti 
din Bd. Oltenia care au depasit varsta de 35 ani, in conformitate cu dispozitiile art.8, alin 4 din 
Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,  s-a 
procedat la majorarea chiriei in cadrul prelungirilor anterioare 

 Referitor la contractele de închiriere aferente locuinţelor pentru tineri din Craiova, 
Strada Potelu, blocurile R2 – R16,  acestea 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.  Cei 4 titulari de 
contracte, la data de 26.08.2013 au vârste de peste 35 de ani,  impunandu-se astfel recalcularea 
chiriilor pentru  toti cei 4  titulari,  care au solicitat şi îndeplinesc condiţiile de prelungire şi 
care sunt cuprinşi în Anexa 2, conform prevederilor legale în vigoare. 

     Consiliul Local al municipiului Craiova administrează şi locuinţele care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova cumpărate prin licitaţie în anii 2000 şi 2001 
identificate în H.C.L. nr. 522/2007, cu modificările şi completările ulterioare,  prin care s-a 
aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, locuinţe 
repartizate în temeiul Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

   Contractele de închiriere pentru o parte din  locuinţele menţionate, prelungite 
prin acte adiţionale, au ajuns  la termen  motiv pentru care se impune şi prelungirea duratei 
acestora. În această situaţie, sunt înregistrate un număr de 6 solicitări de prelungire a duratei 
contractelor de închiriere ce au fost formulate prin cerere în format liber  la CIC şi se află  la 
Serviciul Administrare Locuinte .  

  Din verificarea înscrisurilor pe care solicitanţii le-au depus, respectiv declaraţia 
notarială, certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe, adeverinţa de la 



Asociaţia de locatari/proprietari, se propune înscrierea celor 6 solicitanţi  în Anexa  3 la 
prezentul raport. 

Până în prezent, pentru o parte din aceste locuinţe, în baza art. 72 din Legea 114/1996 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare a intervenit tacita relocaţiune, aşa cum 
este prevăzut în dispoziţiile art. 1810 cod civil astfel “dacă, după împlinirea   termenului  
locatarul  continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din 
partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi inclusiv în 
privinţa garanţiilor”. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.32 din HG 1275/2000, contractele 
de închiriere se încheie pe o perioadă determinată pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş 
consemnat prin contract scris, contract ce se consideră menţinut în continuare ca urmare a 
necomunicării intenţiei proprietarului de a nu prelungi contractul de închiriere 

  Contractele  de închiriere pentru locuinţele ANL şi contractele pentru locuinţele 
ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, vor fi prelungite prin act adiţional  pentru 
cele care a intervenit tacita relocatiune, pe o perioadă de un an de la data formulării cererii, 
dată la care încetează tacita relocaţiune, iar pentru titularii care au depus solicitarea de 
prelungire în termen, prin act adiţional pentru o perioadă de un an.   
   Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.8, alin. 4, alin. 5 din Legea 
nr.152/1998, republicată cu modificările ulterioare privind infiinţarea Agenţiei Nationale 
pentru Locuinte, art. 32 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, modificată 
şi completată, art.72 din Legea Locuintei nr.114/1996, republicata, modificata şi completata, 
Titlul IX,  Capitolului V Contractul de locatiune din Codul civil, precum şi a  Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată, propunem 
spre aprobare Consiliului Local: 

 1.Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioada de 1 an a locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
situate în Bld. Oltenia prevazute în Anexa 1 care face parte  integranta din prezentul 
raport; 

 2. Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioada de 1 an a locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
situate în Str. Potelu prevazute în Anexa 2 care face parte  integranta din prezentul 
raport; 

 3.  Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de 1 an pentru 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevazute în Anexa 3 
care face parte  integranta din prezentul raport. 

 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale care 
au ca obiect prelungirea contractelor de închiriere prevazute la punctul 1   2 şi 3 din 
prezentul raport. 

 
 

   Director Executiv,                     Şef Serviciu 
 Adriana Cîmpeanu                                        Doina Pîrvu 

  
  
           Întocmit 
                                                     Insp. Magda Boicea 

     
                                   
                                                                                                                           

     Avizat pentru legalitate, 
                                                     cons. Jur. Ionut Gâlea 
 



Anexa 1 

Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL situate in Bld Oltenia 

Nr NR_CONT DATA_CONT NUME PRENUME STR_CO NR_CO BL_CO SC_CO 
AP_C
O 

1 7986 17/03/2003 Ghiţă Otilia Oltenia 1A T1 2 4 

2 149458 18/09/2003 Arsene Mihai Oltenia 1A T1 2 10 

3 239042 29/12/2004 Sonleitner Ingrid Irina Oltenia 1C T3 1 2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

 



ANEXA 2

Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL
situate in Strada Potelu

Nr NR.CO DATA CO TITULAR Str Bloc Ap
1 121112 26/08/08 DUMITRU MARIUS CRISTIAN Potelu R4 15
2 121202 26/08/08 FĂSUI DANIEL IONEL Potelu R8 7
3 121220 26/08/08 MĂLDĂRĂSCU BEATRICE MIHAELA Potelu R10 5
4 121249 26/08/08 DOROBANŢU LUCIAN Potelu R12 7
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           Anexa 3 

 
Prelungire contracte de închiriere pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Craiova 
 

  
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Adresa locuinţei Nr. contract 
închiriere/durata contract 

1 BARBU  JOITA Eustatiu Stoenescu 
bl.G5sc.1 ap.80 

79665/03.09.2013 

2 DINCA MIHAELA 
GRATIELA 

Motru nr.23 bl.2 
sc.1 ap.6 

79502/13.08.2013 

3 VLAD  ANA B.dul Decebal 
nr.98B bl.S2 sc.1 
ap.33 

79499/28.08.2013 

4 LITVINENCU ELENA 
MARIANA 

Petrache Poenaru 
nr.4 bl.H18 sc.1 
ap.16 

79247/14.08.2013 

5 NISTOR CLAUDIA Brestei nr.257 bl.51 
gars.ap.5 

67215/13.06.2013 

6 DOBRE VICTOR Brestei nr.257 
bl.51gars. ap.103 

67185/13.06.2013 
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