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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 
 
 

 HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Studiului de Oportunitate aferent obiectivului de investiţii 

„Construire de locuinţe, destinate cumpărării” 
 

 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31.10. 2013; 

Având în vedere raportul nr.158707/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea Studiului de Oportunitate 
aferent obiectivului de investiţii „Construire de locuinţe, destinate cumpărării”.  

  În conformitate cu prevederile Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, modificată şi 
completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.17, art.45 alin.2 lit.e, 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  Studiul de Oportunitate aferent obiectivului de investiţii „Construire de 

locuinţe, destinate cumpărării”, prevăzut în anexa 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 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari                                                         
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.158707/24.10.2013          
                                                         Se aprobă, 
 
       PRIMAR, 
             Lia Olguţa Vasilescu 
 
                                                                                                                                                                                                    

  Raport, 
privind aprobarea studiului de oportunitate aferent obiectivului de investiţii „Construire 

de locuinţe, destinate cumpărării”  
 
 
 

 Dreptul la locuinţă constituie un drept fundamental al fiecărui cetăţean, drept conferit de 
legislaţia în vigoare. 
 În contextul actual de criză şi pe fondul măsurilor de austeritate, accesul persoanelor la o 
locuinţă este din ce în ce mai restricţionat. 
 Ritmul scăzut al construcţiei de locuinţe precum şi retrocedarea caselor naţionalizate a 
dus la o creştere semnificativă a numărului de cereri de locuinţe la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova, în acest moment, în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe aflându-
se un număr total de 4545 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe, după cum urmează: 

− 2141 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe ANL în condiţiile Legii 
nr.152/1998, republicată; 

− 1933 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe sociale în condiţiile Legii 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− 312 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în 
condiţiile H.G. nr.1275/2000; 

− 159 dosare depuse de persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari pentru repartizarea unei 
locuinţe sociale în condiţiile O.U.G. nr.74/2007.    

 Autoritatea publică locală, în cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe,  şi-a 
manifestat în permanenţă interesul pentru acoperirea cerinţelor pe plan local şi rezolvarea poate 
a celei mai prioritare necesităţi la nivelul localităţii, respectiv lipsa de locuinţe având în vedere 
faptul că în prezent, soluţii de rezolvare a lipsei de locuinţe există numai pentru câteva cazuri 
sociale individuale, fără ca problema colectivă majoră să poată fi depăşită. 

Astfel, având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării unui 
fond de locuinţe, se impune îmbunătăţirea mecanismelor de construire a locuinţelor prin 
atragerea capitalului privat, în considerarea faptului că fondurile asigurate de la bugetul local 
sunt insuficiente. 

Din aceste considerente, atragerea capitalului privat poate fi o sursă de finanţare vitală 
pentru demararea unui nou program de construcţii locuinţe ce vor fi supuse vânzării către 
persoanele interesate. 

În acest sens, în vederea promovării obiectivului de investiţii privind construirea de 
locuinţe, destinate cumpărării, se impune elaborarea unui studiu de oportunitate constând în 
identificarea şi analiza oportunităţilor de investiţii în construirea de locuinţe. 
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 În conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008, studiul de prefezabilitate (oportunitate) 
constituie documentaţia tehnico-economica prin care se fundamentează necesitatea şi 
oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice, reprezintă primul pas în 
realizarea unui proiect de investiţii, fiind un studiu pregătitor studiilor de fezabilitate, folosindu-
se de datele studiului de oportunitate pentru analiza fezabilităţii. 
 În acest sens, pe baza datelor existente în cadrul unor compartimente din structura 
organizatorică, a fost elaborat studiul de oportunitate privind obiectivul de investiţii “construire 
de locuinţe, destinate cumpărării”, conform Anexei la prezentul raport. 
 Menţionăm că s-a identificat ca soluţie centralizarea tuturor elementelor la nivelul 
Serviciului Administrare Locuinţe întrucât acesta gestionează şi evaluează dosarele de locuinţe 
(cereri însoţite de documente justificative), iar pe baza datelor existente în evidenţă se poate 
determina necesitatea şi oportunitatea construirii de locuinţe în funcţie de numărul de solicitări. 
 Pentru prelevarea datelor referitoare la existenţa unor suprafeţe de teren necesare 
construirii de locuinţe şi regimul juridic al acestora, datelor urbanistice în vederea construirii de 
locuinţe pe terenurile identificate, modalitatea legală de punere la dispoziţia dezvoltatorilor 
imobiliari a unor terenuri în vederea construirii de locuinţe, alte date necesare, Serviciul 
Administrare Locuinţe a făcut adrese către compartimentele de specialitate  din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova şi anume: Direcţia Patrimoniu (adresa nr.158090/24.10.2013), Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului (adresa nr.158097/24.10.2013), Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii (adresa nr.158114/24.10.2013). 

 Astfel, conform elementelor tehnice, economice si juridice transmise şi anexate la 
prezentul raport, studiul de oportunitate, este structurat pe 4 capitole, dupa cum urmeaza: 

1. Informaţii generale – o scurtă prezentare a situaţiei cu care se confruntă autoritatea 
publică locală, pe de o parte, cu lipsa resurselor necesare realizării de construcţii noi precum şi 
reabilitării unor construcţii existente, iar pe de altă parte cu un deficit de locuinţe în raport de 
numărul mare de cereri de locuinţe, destinate închirierii, aflate în evidenţele noastre. 

2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei – în vederea rezolvării problemei locuirii 
pentru persoanele care dispun de veniturile necesare accesării unei scheme de creditare, şi/sau 
care posedă surplusul constant necesar economisirii, inclusiv pentru cei 954 titulari care la 
nivelul anului 2013 nu mai îndeplinesc condiţia restrictivă referitoare la vârstă pentru a mai 
putea beneficia de repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL şi care necesită 
redistribuirea la altă categorie de locuinţă, se impune implementarea unui program de 
construcţii de locuinţe cu acces la proprietate. 

Implementarea unui astfel de program are în vedere pe lângă acoperirea cererii de 
locuinţe existente în acest moment pe plan local şi următoarele beneficii: 

îmbunătăţirea sistemului de locuire; 
creşterea calităţii spaţiului public; 
crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporane şi 

interesante prin dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale şi amenajarea de spaţii 
verzi; 

dezvoltarea sectorului construcţiilor şi a producţiei de bunuri şi servicii; 
crearea de noi locuri de muncă; 
revigorarea societăţilor comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea 

obiectivelor de investiţii în domeniul locuinţelor şi/sau execuţia de lucrări de 
construcţii montaj; 

îmbunătăţirea activităţii tuturor societăţilor furnizoare de materii prime şi materiale în 
domeniul construcţiilor, precum şi a societăţilor producătoare de bunuri şi servicii. 

3. Date tehnice ale investiţiei -  Municipiul Craiova dispune de suprafeţe de teren 
necesare pentru construirea de locuinţe, care sunt identificate după cum urmează: 

• Craiova, Strada Dimitrie Gerota nr.2(7) - teren în suprafaţă totală de 42580 mp; 
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• Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.65A, fost Valea Şarpelui - teren în suprafaţa totală de 
79900 mp din acte şi 81423 mp din măsurători; 

a) Târgul de săptămână 1 Mai -  teren în suprafaţă totală de 12811 mp; 
b) Craiova, Strada Caracal, nr.132 - teren în suprafaţă totală de 68288 mp din acte şi 

67511 mp din măsurători, imobil preluat în domeniul public al Municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Municipiului Craiova  conform H.C.L. 
nr.566/26.09.2013, în termen de 30 de zile de la promovarea Hotărârii de Guvern. 

4. Investiţii necesare - pentru atingerea obiectivelor propuse prin studiul de oportunitate 
anexat la prezentul raport, este necesară asigurarea şi ducerea la îndeplinire de către 
dezvoltatorii imobiliari a următoarelor măsuri, care vor fi realizate în mod cumulativ: 

- urmare investiţiei derulate se vor realiza minim 1000 locuinţe; 
- durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizaţiei 

de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările; 
- investitorul va prezenta garanţii bancare pentru execuţia obiectivului; 
- investitorul va avea dreptul să valorifice locuinţele construite pe cheltuiala proprie, în 

condiţiile impuse prin studiul de oportunitate. 
 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr.28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţie şi 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 studiul de oportunitate aferent obiectivului de investiţii “construire de locuinţe, 
destinate cumpărării”, conform Anexei la prezentul raport. 

 
                                              
               
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ÎNTOCMIT, 
             Adriana Cîmpeanu                                                             ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                      Pîrvu Doina Miliana 
 
 
    
                                                       Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                           
                                                     cons. jur. Dana Boşoteanu 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











































































































 

             
            Anexa 

STUDIU DE OPORTUNITATE  
 

privind obiectivul de investiţii “Construire de locuinţe, destinate cumpărării”  
 
 

 
I.  INFORMAŢII GENERALE  

 
 

La nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică locală se confruntă pe de o parte 
cu lipsa resurselor necesare realizării de construcţii noi, precum şi reabilitării unor 
construcţii existente, iar pe de altă parte cu un deficit de locuinţe în raport de numărul mare 
de cereri de locuinţe, destinate închirierii, aflate în evidenţele noastre. 

Interesul nostru se îndreaptă către găsirea unor soluţii la problema locativă cu care se 
confruntă comunitatea locală, atât pentru familiile sărace dar şi pentru persoanele şi/sau 
familiile care până în prezent nu şi-au asigurat o locuinţă corespunzătoare, dar posedă 
surplusul constant necesar economisirii şi realizează venituri care le permit accesarea 
unei scheme de creditare.  

Autoritatea publică locală, în cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe,  
şi-a manifestat în permanenţă interesul pentru acoperirea cerinţelor pe plan local şi 
rezolvarea poate a celei mai prioritare necesităţi la nivelul localităţii, respectiv lipsa de 
locuinţe având în vedere faptul că în prezent, soluţii de rezolvare a lipsei de locuinţe există 
numai pentru câteva cazuri sociale individuale, fără ca problema colectivă majoră să poată 
fi depăşită. 

Astfel, având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării 
unui fond de locuinţe, se impune îmbunătăţirea mecanismelor de construire a locuinţelor 
prin atragerea capitalului privat, în considerarea faptului că fondurile asigurate de la 
bugetul local sunt insuficiente. 
 Din aceste considerente, atragerea capitalului privat poate fi o sursă de finanţare 
vitală pentru demararea unui nou program de construcţii locuinţe ce vor fi supuse vânzării 
către persoanele interesate. 

 
  

 I I.  NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI  
 

 
Se urmăreşte în primul rând acoperirea cererii de locuinţe existente în acest moment 

pe plan local, dar şi îmbunătăţirea sistemului de locuire. 
 Dreptul la locuinţă constituie un drept fundamental al fiecărui cetăţean, drept 
conferit de legislaţia în vigoare. 



 

 În contextul actual de criză şi pe fondul măsurilor de austeritate, accesul persoanelor 
la o locuinţă este din ce în ce mai restricţionat. 
 Ritmul scăzut al construcţiei de locuinţe precum şi retrocedarea caselor naţionalizate 
a dus la o creştere semnificativă a numărului de cereri de locuinţe la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova, astfel că în prezent, în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe 
se află un număr total de 4545, dintre care: 

− 2141 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe ANL în condiţiile Legii 
nr.152/1998, republicată; 

− 1933 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe sociale în condiţiile Legii 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− 312 dosare depuse pentru repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în 
condiţiile H.G. nr.1275/2000; 

− 159 dosare depuse de persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari pentru repartizarea 
unei locuinţe sociale în condiţiile O.U.G. nr.74/2007.  

 Unul din criteriile restrictive ce trebuie îndeplinit de solicitanţii de locuinţe ANL 
este reprezentat de vârsta titularului cererii şi anume până la 35 de ani la data depunerii 
cererii şi până la 36 de ani la data repartizării locuinţei. 
 În acest sens, o situaţie deosebită este cea a persoanelor care au depăşit vârsta de 36 
ani respectiv 954 titulari la nivelul anului 2013 şi care potrivit prevederilor legale nu mai 
pot beneficia de repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL, iar în anumite 
cazuri, aceştia nu mai îndeplinesc nici criteriile restrictive pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale ca urmare a depăşirii limitei de venit stabilită prin lege, drept pentru care singura 
opţiune este repartizarea unei locuinţe construită de stat înainte de anul 1989. 
 Însă, cele mai multe apartamente situate în blocuri construite din fondurile statului 
au fost vândute în perioada 1996 – 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992, 
astfel că în prezent în fondul destinat închirierii au mai rămas numai 154 unităţi locative 
care sunt administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova conform H.C.L. nr.144/2012. 
 Întrucât o parte din aceste locuinţe pot deveni vacante pe perioada exploatării numai 
urmare evacuarii unor chiriaşi rău platnici, denunţării contractului de închiriere sau prin 
deces, există şanse reduse pentru soluţionarea cererilor de locuinţe din partea persoanelor 
care nu mai îndeplinesc condiţia de vârstă şi/sau de venituri conform prevederilor legale şi 
care necesită redistribuirea la alte categorii de locuinţe. 

Astfel, în vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie 
constituit de persoanele care au depăşit vârsta de 36 ani şi care dispun de resurse financiare 
proprii, se impune implementarea unui program de construcţii de locuinţe cu acces la 
proprietate.  

 În ceea ce priveşte cererea de locuinţe noi, un alt criteriu cu o mare importanţă se 
constituie în faptul că din ce in ce mai mulţi oameni îşi doresc un sistem nou de locuinţe, în 
case individuale sau colective. Acesta este un fenomen în ascensiune şi pe deplin justificat 
având în vedere locuinţele executate în perioadele anterioare. Referitor la calitatea 
acestora, sunt în proporţie de 70% sub standardele unanim acceptate de locuire. Gradul 
ridicat de uzură tehnică şi morală şi imposibilitatea de a interveni pentru reabilitarea 



 

acestora (costuri ridicate, lipsa posibilităţii de mutare a locatarilor pe durata lucrărilor de 
interventie, etc) susţin cererea tot mai mare de locuinţe noi. 

Având în vedere că începând cu anul 2010 şi până în prezent, la nivelul Municipiului 
Craiova nu s-au mai derulat programe de construire de locuinţe pentru tineri în regim de 
închiriere, au fost făcute numeroase demersuri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
pentru continuarea acestor programe, însă în toate cazurile s-a comunicat faptul că în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, „în programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele 
obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, 
conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite 
potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare”.  

De asemenea, s-au făcut demersuri pentru preluarea unui teren din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Apararii Naţionale, pe acesta urmând să se 
construiască locuinţe, în vederea cumpărării de către cei interesaţi. Un procent din aceste 
locuinţe, vor fi repartizate pentru personalul instituţiilor din sectorul de apărare naţională.  

Prin implementarea unui program de construire de locuinţe se are în vedere şi 
creşterea calităţii spaţiului public, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei 
imagini arhitecturale contemporane şi interesante prin dezvoltarea unui sistem de trasee 
pietonale şi amenajarea de spaţii verzi. 

Totodată, se dezvoltă, în principal, sectorul construcţiilor (materiale de construcţii, 
utilaje) şi, în secundar, producţia de bunuri şi servicii. 

Începerea lucrărilor de execuţie va permite crearea de noi locuri de muncă atât 
pentru forţa de muncă necalificată, cât şi pentru specialiştii în domeniu. 

De asemenea, se are în vedere crearea unei strânse legături între societăţile de 
proiectare, de construcţii şi cele care asigură administrarea şi întreţinerea condominiilor, 
astfel încât activele (locuinţele) realizate în cadrul contractului să poată fi exploatate în 
deplină siguranţă şi la o calitate satisfăcătoare.  

Dezvoltarea construcţiei de locuinţe va conduce la revigorarea societăţilor 
comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiţii în 
domeniul locuinţelor şi/sau execuţia de lucrări de construcţii montaj. 

Dezvoltarea construcţiei de locuinţe va atrage după sine şi îmbunătăţirea activităţii 
tuturor societăţilor furnizoare de materii prime şi materiale în domeniul construcţiilor, 
precum şi a societăţilor producătoare de bunuri şi servicii. 

 
 

III. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

 Municipiul Craiova dispune de suprafeţe de teren necesare pentru construirea de 
locuinţe, care sunt identificate după cum urmează: 
   
 1. Imobil (teren) situat în Municipiul Craiova, Strada Dimitrie Gerota nr.2(7) 



 

      Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, este format din teren in 
suprafata totala de 42580 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova şi se află 
în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Craiova conform H.C.L. 
nr.265/2008. 
 2. Imobil (teren) situat în Municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.65A, fost Valea 
Şarpelui 
      Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, este format din teren in 
suprafata totala de 79900 mp din acte şi 81423 mp din măsurători, identificat cu număr 
cadastral 216498, înscris în cartea funciară nr.216498 UAT Craiova, aparţine domeniului 
public al Municipiului Craiova conform H.G. nr.141/30.04.2008, Anexa 2 şi se află în 
administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Craiova conform H.C.L. 
nr.228/23.11.2012. 
 3. Imobil (teren) Targul de saptamana 1 Mai 
      Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, este format din teren in 
suprafata totala de 12811 mp, aparţine domeniului public al Municipiului Craiova şi se află 
în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Craiova conform H.C.L. 
nr.513/26.09.2013. 
 4. Imobil (teren) situat în Municipiul Craiova, Strada Caracal, nr.132 
      Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Craiova, este format din teren în 
suprafaţă totală de 68288 mp din acte şi 67511 mp din măsurători, identificat cu număr 
cadastral 214726, înscris în cartea funciară nr.214726,  imobil preluat în domeniul public al 
Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Municipiului Craiova  conform H.C.L. 
nr.566/26.09.2013, în termen de 30 de zile de la promovarea Hotărârii de Guvern. 
 Terenurile sus menţionate propuse pentru realizarea clădirilor şi lucrărilor tehnico-
edilitare aferente acestora, sunt libere de sarcini. 
 
 

IV. INVESTIŢII NECESARE 
 

 
Pentru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Studiu de oportunitate, este 

necesară asigurarea şi ducerea la îndeplinire de către dezvoltatorii imobiliari a următoarelor 
măsuri, care vor fi realizate în mod cumulativ: 

- Urmare investiţiei derulate se vor realiza minim 1000 locuinţe; 
- Durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării 

autorizaţiei de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă 
lucrările; 

- Investitorul va prezenta garanţii bancare pentru execuţia obiectivului; 
- Investitorul va avea dreptul să valorifice locuinţele construite pe cheltuiala 

proprie, în condiţiile impuse prin prezentul studiu de oportunitate. 
 
 Termenul pentru depunerea scrisorilor de intenţie în vederea construirii de 
locuinţe, destinate cumpărării: maxim 7 zile.   
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