
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor 

evacuate/în curs de evacuare, situată în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, 
bl.BO3, sc.1, ap.10 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.10.2013; 

Având în vedere raportul nr.149416/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 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, 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 şi Capitolului 
V, Titlul IX din Codul Civil; 

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 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 unitatea locativă situată în municipiul 
Craiova, str.Calea Severinului, bl.B03, sc.1, ap.10. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, către Cancea Angelica Florentina. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere 
a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Cancea 
Angelica Florentina 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.149416/07.10.2013      
          PRIMAR, 
         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT,  

privind repartizarea locuinţei destinata inchirierii familiilor evacuate din imobile 
nationalizate, situată în Craiova, Calea Severinului, bl.B03, sc.1, ap.10 

 

 În fondul de locuinţe sociale destinate închirierii aflate în proprietatea publică a 
Municipiului Craiova, se află 179 unităţi locative situate în Calea Severinului, bl.S4, bl.S6, 
bl.B01, bl.B03 - B08, integral date în folosinţă beneficiarilor în anul 2003 în conformitate 
cu prevederile Legii Locuinţei, nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În prezent, o astfel de locuinţă situată în Craiova, Calea Severinului bl.B03, sc.1, 
ap.10, compusă din 3 camere in suprafata de 40,8 mp si dependinte in suprafata de 30,3 
mp, a devenit disponibilă prin punerea in executare de bunavoie de catre familia Cîrpici 
Cornelia, a S.C. nr.1053/24.01.2012 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul 
nr.2109/215/2011 având ca obiect reziliere contract închiriere, in acest sens intocmindu-se 
procesul-verbal de predare - primire nr.146348/02.10.2013.  

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, 
numit în continuare fond special constituit.  

Astfel, locuinta din Craiova, Calea Severinului bl.B03, sc.1, ap.10, va fi inclusa in 
fondul de locuinte destinate chiriasilor din imobile nationalizate constituit prin H.C.L. 
nr.136/28.03.2013, completat ulterior prin H.C.L. nr.472/29.08.2013 si nr.504/26.09.2013, 
si în componenta caruia se afla in prezent 106 unitati locative. 

În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele din fondul 
special constituit aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care 
sunt amplasate şi nu pot fi vândute. 

Facem precizarea că regimul juridic al locuinţei din Craiova, Calea Severinului 
bl.B03, sc.1, ap.10 este de proprietate publica, aceasta figurând la poziţia 5090, Anexa 2A 
la H.G. nr.141/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 



privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si 
comunelor din judetul Dolj. 

În conformitate cu dispozitiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobata prin 
Legea nr.84/2008, repartizarea locuintelor din fondul special constituit se face in ordinea 
de prioritate stabilita prin punctaj, aprobata de autoritatea publica locala anual, inainte de 
fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul urmator. 

Astfel, pentru anul in curs, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin 
hotărârea nr.70/28.02.2013, 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. 
 Lista de prioritati este unica si cuprinde toti solicitantii de locuinta (persoane 
singure, familii de 2 sau mai multe persoane), care indeplinesc criteriile restrictive, in 
ordinea descrescatoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplica prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale in asigurarea spatiului locativ pe numar de 
persoane, 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, evitandu-se 
repartizarea unor spatii excedentare. 
 Avand in vedere ca in fondul destinat inchirierii, proprietate privata sau publica a 
Municipiului Craiova, se afla locuinte compuse din 1, 2, 3 sau 4 camere ce pot deveni 
vacante pe perioada exploatarii in principal prin evacuarea chiriasilor rău-platnici, 
repartizarea acestora se face in ordinea de prioritate aprobata de Consiliul Local cu 
respectarea stricta a exigentelor minimale sus-menţionate, prevazute de Legea nr.114/1996, 
republicată.  
 Astfel, propunerea de repartizare a locuintei vacante compuse din 3 camere s-a 
făcut primului solicitant care are familia compusa din 3 respectiv 4 persoane, în 
ordinea de prioritate aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.70/2013, dupa cum urmeaza:  
 - titularii înscrişi în listă de la pozitia 1 la pozitia 5 inclusiv, de la pozitia 7 la pozitia 
10 inclusiv, sunt persoane singure şi nu au dreptul la o locuinţă compusă din 3 camere;  
 - pozitia 6 – Vilceanu Mihai Silvia (1 persoana), a beneficiat de repartizarea unui 
spatiu cu destinatia de locuinta compus din 1 camera conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia 11 – Dumitru Constantina (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinte compusa din 2 camere  conform H.C.L. nr.472/29.08.2013; 
 - titularii înscrişi în listă de la pozitia 12 la pozitia 20 inclusiv, sunt persoane singure 
şi nu au dreptul la o locuinţă cu 3 camere;  
  - pozitia 21 - Constantinescu Ionel (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe compusa din 2 camere conform H.C.L. nr.130/28.03.2013;  
  - titularii înscrişi în listă de la pozitia 22 la pozitia 28 inclusiv, sunt persoane singure 
şi nu au dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 29 – Gheban Ionela Antonela (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe compusa din 2 camere conform H.C.L. nr.366/27.06.2013; 
 - pozitia 30 – Cerneţchi Emanuel Mihai,  are familia formată din 2 persoane şi nu are 
dreptul la o locuinţă compusă din 3 camere;  



  - titularii înscrişi în listă la pozitiile 31, 32, 33, sunt persoane singure şi nu au 
dreptul la o locuinţă cu 3 camere;  
 - titularii înscrişi în listă la pozitiile 34, 35, au familia compusa din 2 persoane şi nu 
au dreptul la o locuinţă cu 3 camere;  
 - pozitia 36 – Robu Elena (3 persoane), a beneficiat de repartizarea unei locuinţe 
compusa din 3 camere conform H.C.L. nr.472/29.08.2013; 
 - titularii înscrişi în listă la pozitiile 37, 38, au familia compusa din 2 persoane şi nu 
au dreptul la o locuinţă cu 3 camere;  
 - pozitia 39 –Firicescu Gheorghe – persoana singura, nu are dreptul la o locuinţă 
compusă din 3 camere; 
 - pozitia 40 – Militaru Eduard – nu mai îndeplineşte criteriile de acces întrucât soţia 
Militaru Augustina a moştenit un imobil în localitatea Cioroiaşi, judeţul Dolj, fapt adus la 
cunoştinţa autorităţii locale prin cererea nr.148839/07.10.2013; 
 - pozitia 41 – Cancea Angelica Florentina, familie formată din 4 persoane, 2 copii 
minori, locuieste la rude urmare evacuarii fortate din imobilul nationalizat situat in Strada 
Matei Basarab nr.12 (ancheta socială efectuată în data de 06.10.2013); prin cererea 
nr.149491/07.10.2013 a solicitat repartizarea locuinţei din Calea Severinului, bl.B03, sc.1, 
ap.10. 
 La data repartizării locuinţelor, solicitantii au obligatia de a reconfirma indeplinirea 
criteriilor de acces prevazute de lege: 

•  sa nu deţina în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
•  sa nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
• sa nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
• sa aiba un venit mediu net lunar/persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul 

castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
analizeaza cererea precum si anterior lunii in care se repartizează locuinta. 

 Astfel, din verificarea înscrisurilor ce au fost depuse de Dna Cancea Angelica 
Florentina, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de acces şi anume:  nedeţinerea în 
proprietate a unei locuinţe (declaraţia notariala nr.1564/07.10.2013 certificat fiscal 
nr.497192/07.10.2013 şi nr.497195/07.10.2013); venitul mediu net/membru de familie 
realizat în ultimele 12 luni respectiv 801 lei mai mic decat venitul comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează 
locuinţa respectiv 1604 lei (venitul aferent lunii august 2013 comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data de 07.10.2013). 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 10.10.2013, 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 a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX şi a 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, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. 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 aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013 cu 
unitatea locativă situată în Calea Severinului bl.B03, sc.1, ap.10; 
 2. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Cancea Angelica Florentina,  a 
locuinţei prevăzută la punctul 1 din prezentul raport; 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să incheie contractul de 
închiriere pentru locuinta identificata la punctul 1 din prezentul raport. 
 
   
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,  ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cimpeanu                                                    ŞEF SERVICIU 
                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana   
 
 
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                     cons. jur. Ionuţ Gâlea                 
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