
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

             

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul 

Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38 
 
 

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

Având în vedere raportul nr.148683/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, 
sc.1, ap.38; 
 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, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată şi art.868 alin.2 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 stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate a imobilului, cu destinaţia 
de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situat în cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38. 

Art.2. 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 
bunului imobil prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă de 
necesitate, situat în cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38, către 
Cafadaru Marilena.  

Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pentru o perioadă de un an de zile, cu drept de 
prelungire succesivă. 

 
 



 
Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

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.148683/07.10.2013      
          PRIMAR, 
         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

Raport, 

privind stabilirea destinatiei de locuinta de necesitate a imobilului proprietatea privata a 
Municipiului Craiova situat in Valea Rosie, bl.48, sc.1, ap.38 si repartizarea acestuia catre 
Cafadaru Marilena care detine in calitate de chirias un spatiu cu destinatia de locuinta in 

imobilul din Craiova, Strada Romain Rolland, nr.8 (fost 6A) – imobil cu risc de prabusire 

 

 În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste ca bunurile 
ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.                
 Astfel, imobilul situat in Craiova, Strada Romain Rolland, nr.8 (fost 6A), este 
proprietatea privata a Municipiului Craiova, figurand la poziţia 315, Anexa 2A 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.282/2008.   
 Prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub nr.131195/05.09.2013, 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, solicita efectuarea unei expertize tehnice privind siguranta in 
exploatare a imobilului din Craiova, Strada Romain Rolland, nr.8 (fost 6A) si semnaleaza 
necesitatea mutarii de urgenta a chiriasilor acestui imobil, avand in vedere starea de 
degradare avansata si riscul de prabusire existent in conditiile in care se apropie sezonul 
rece si problema dateaza de 1 an si 3 luni, nefiind stabilita o solutie clara pana in prezent.                                                                                                       
 Având în vedere aspectele precizate mai sus, pentru efectuarea constatării stării de 
fapt, reprezentantii Serviciului Administrare Locuinte, s-au deplasat la imobilul din 
Craiova Strada Romain Rolland, nr.8 (fost 6A), iar din verificarea efectuată în data de 
18.09.2013, s-au constatat următoarele: imobilul se desfasoara pe doua nivele, parter si 
etaj, structura acestuia fiind realizata din fundatie, pereti din zidarie de caramida, plansee, 
sarpanta din tabla; ansamblurile structurale componente se afla intr-o stare de degradare 
avansata si necesita un set de interventii; degradarile sunt in principiu de natura suprimarii 
continuitatii: fisuri, crapaturi, rupturi de diverse cauze; se impune precizarea ca actualii 
chiriasii au efectuat igienizari si reparatii partiale. 



 Concluzionand, exista pericolul ca in viitorul apropiat, imobilul din Strada Romain 
Rolland nr.8 (fost 6A),  sa devina impropriu destinatiei sale  actuale, iar utilizarea in 
continuare a acestuia poate avea consecinte nedorite, avand in vedere iminenta producerii 
unei prabusiri a constructiilor.    
 Avand in vedere cele constatate, se impune luarea unor masuri de punere in 
siguranta a imobilului, drept pentru care, prin adresa nr.137990/18.09.2013, Serviciul 
Administrare Locuinte a comunicat Directiei Patrimoniu necesitatea efectuarii urgente a 
expertizarii tehnice a imobilului din Craiova, Strada Romain Rolland nr.8 (fost 6A), 
urmand ca in functie de propunerile de interventie, sa se procedeze la remedierea starii 
tehnice a acestuia. 
 Acest imobil face obiectul unor contracte de inchiriere si este detinut de urmatoarele 
familii:                                                                                      
 1. Scornea Eugenia - 5 persone, care detine in baza contractului de inchiriere 
nr.853/24.07.1999 incheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 2 camere in suprafata de 29,26 mp 
si dependinte in suprafata de 16,25 mp;                                                                                                        
 2. Tulea Florin Nelu - 4 personae, care detine in baza contractului de inchiriere 
nr.1389/14.08.1999 incheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 2 camere in suprafata de 46,66 
mp si dependinte in suprafata de 29 mp;                                                                                                    
 3. Cafadaru Marilena - 2 persoane, care detine in baza contractului de inchiriere 
nr.4110/14.01.2003, incheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, 1 camera in suprafata de 16 mp 
si dependinte in suprafata de 31 mp.         
 Totodata, prin aceeasi adresa,  R.A.A.D.P.F.L. Craiova a mai precizat faptul ca in 
vederea mutarii celor trei familii de chiriasi, se pot avea in vedere si spatiile detinute libere 
de regie in prezent. 
 Mentionam ca prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.165204/03.12.2012, nr.125067/23.08.2013 si nr.127118/28.08.2013, regia a transmis 
faptul ca in fondul de locuinte destinate inchirierii aflate in administrarea sa, exista un 
numar de 4 unitati locative ce au devenit vacante pe perioada exploatarii, dupa cum 
urmeaza:  
 1. Valea Rosie, Strada Henri Coanda, bl.48, sc.1, ap.38 (garsoniera)  – devenita 
libera prin decesul chiriasului Ionitescu George; 
 2. Valea Rosie, bl.7, cam.19 (1 camera de 11 mp si dependinte in comun) – devenita 
libera prin evacuare; 
 3. Valea Rosie, bl.8, cam.26 (1 camera de 11 mp si dependinte in comun) - devenita 
libera prin evacuare; 
 4. Bucovat, nr.179 (1 camera de 18,37 mp si dependinte in exclusivitate).  
 Facem precizarea ca o parte din locuintele sus-mentionate au facut obiectul 
propunerilor de repartizare in ordinea de prioritate aprobata de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin hotararea nr.70/2013, catre persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, insa datorita faptului ca aceste unitatii locative nu indeplinesc cerintele 
minimale prevazute de Legea Locuintei nr.114/1996, republicata, toti solicitantii au optat 



pentru mentinerea in lista de prioritati in vederea repartizarii unor locuinte care sa satisfaca 
exigentele minimale.                                        
 In conformitate cu prevederile Legii locuintei nr.114/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
Locuintei nr.114/1996, locuintele proprietatea unitatii administrativ-teritoriale se 
administreaza prin grija autoritatii administratiei publice locale, astfel ca imobilele sus-
mentionate pot fi inchiriate temporar, ca locuinte de necesitate, chiriasilor din Strada 
Romain Rolland nr.8 (fost 6A) pana la remedierea starii tehnice a acestui imobil. 
 In acest sens, avand in vedere necesitatea luarii de urgenta a unor masuri de protectie 
a chiriasilor din Strada Romain Rolland nr.8 (fost 6A), au fost transmise 3 comunicari 
nominale prin care li s-a solicitat sa-si exprime optiunea intre continuarea relatiilor 
contractuale cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, care vor avea ca obiect locuintele de necesitate 
mantionate mai sus in prezentul raport sau eliberarea in regim de urgenta a locuintelor 
detinute si rezolvarea situatiei locative prin mijloace proprii; totodata, in cuprinsul 
notificarii s-a mentionat si faptul ca neprezentarea optiunii in termen de 3 zile, echivaleaza 
cu refuzul, drept pentru care se va proceda la promovarea unei actiuni in instanta de 
judecata avand ca obiect evacuarea din spatiu cu precizarea ca in cazul admiterii actiunii 
prin sentinte civile ramase definitive si irevocabile, subzista obligatia autoritatii locale de a 
le pune la dispozitie locuinte de necesitate. 
 Ulterior, prin adresa nr.141096/24.09.2013, R.A.A.D.P.F.L. Craiova  aduce  la 
cunoştinţa autorităţii locale faptul că încă 2 locuinţe aflate  în administrarea sa au devenit 
disponibile prin evacuare, respectiv: 
 - Corneliu Coposu nr.83 (fost Mesteacanului) compusa  din  2 camere si dependinte; 
 - Vasile Alecsandri nr.54 fost 52A compus din 1 camera si dependinte. 
 Pe cale de consecinţă, şi aceste locuinţe au fost prezentate în vederea atribuirii ca 
locuinţe de necesitate, chiriaşilor din  Strada Romain Rolland nr.8 (fost 6A).                                                        
 Urmare a comunicarilor transmise şi prezentării celor 6 spaţii cu destinaţia de 
locuinţă devenite disponibile, situatia se prezinta după cum urmează:   
 1. Scornea Eugenia – urmare comunicarii nr.136485/16.09.2013, s-a prezentat in 
audienta sustinuta de Dna Viceprimar Cristina Mariana Calangiu in data de 01.10.2013 si a 
semnalat ca toate spatiile propuse de autoritatea locala ca locuinte de necesitate nu ofera 
conditii decente de trai, drept pentru care solicita o alta locuinta corespunzatoare numarului 
de persoane din familie si care sa indeplineasca cerintele minimale referitoate la 
dependinte si utilitati; 
 2. Tulea Florin Nelu – urmare comunicarii nr.136487/16.09.2013 a refuzat spatiul 
propus ca locuinta de necesitate situat in Valea Rosie, bl.48, sc.1, ap.38 (cererea 
nr.140569/23.09.2013) si totodata s-a prezentat in audienta sustinuta de Dna Viceprimar 
Cristina Mariana Calangiu in data de 01.10.2013 si a semnalat aceleasi aspecte ca si 
familia Scornea Eugenia; 



 3. Cafadaru Marilena – urmare comunicarii nr.136488/16.09.2013, a solicitat 
repartizarea ca locuinta de necesitate a garsonierei din Valea Rosie, bl.48, sc.1, ap.38 
(cererea nr.140037/20.09.2013).     
 In conformitate cu prevederile art.2, litera f din Legea Locuintei nr.114/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuinta de necesitate este locuinta 
destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit 
inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale caror locuinte sunt 
supuse demolarii in vederea realizarii de lucrari de utilitate publica, precum si lucrarilor de 
reabilitare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.  
        Potrivit art.55 din acelasi act normativ, locuintele de necesitate se inchiriaza temporar 
persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile, potrivit prevederilor 
art.2, lit.f. Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o 
persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local, pana la inlaturarea 
efectelor ce au facut inutilizabile locuintele. 
 Potrivit art.20 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele de necesitate se 
administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 Conform art.868 alin.2 Cod Civil, titularul dreptului de administrare poate folosi şi 
dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege, şi dacă este cazul, de 
actul de constituire. 
 Fata de cele prezentate, si tinand cont de avizul Comisiei Sociale din data de 
10.10.2013, in conformitate cu prevederile art.2, litera f, art.55 din Legea Locuintei 
nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.20 din Hotararea 
Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, a art.868 alin.2 Cod Civil 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: 

• Stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate a imobilului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Craiova şi 
aflat în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în Craiova, 
Valea Rosie, Strada Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38; 

• 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 
bunului imobil identificat la punctul 1 din prezentul raport; 

• 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; 



• Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Cafadaru Marilena a 
spaţiului cu destinaţia de locuinţă de necesitate prevazut la punctul 1 
din prezentul raport; 

• Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa de necesitate 
identificata la punctul 1 din prezentul raport, de catre R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, pentru o perioada de 1 (un) an de zile, cu drept de prelungire 
succesiva. 

 
 
   
             DIRECTOR EXECUTIV,   ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cimpeanu                                                    ŞEF SERVICIU 
                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana 
 
 
   
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                     cons. jur. Ionuţ Gâlea                 
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