
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

             

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în 

municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.186239/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
Locuintei nr.114/1996 şi a 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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale pentru 20 unităţi locative, situate 
în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9, prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unităţilor locative prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre, către actualii deţinători, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere a locuinţelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.186239/09.12.2013       SE APROBĂ,        
                         PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT, 
privind repartizarea a 20 garsoniere situate în Craiova, Strada Tabaci, nr.3A, bl.H8-9 

 În conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, în situaţii excepţionale, la propunerea 
preşedintelui comisiei sociale, comisia poate lua în discuţie repartizarea unor locuinţe, 
hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
 În raport cu această prevedere, Comisia Socială constituită la nivelul Municipiului 
Craiova, în temeiul H.C.L. nr.26/2012 întrunită în data de 11.12.2013 a analizat situaţia  
socială, economică, medicală şi locativă a 26 tineri care au beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, care nu posedă resursele necesare 
pentru a-şi asigura o locuinţă corespunzătoare, care au probleme de sănătate, 17 dintre 
aceştia fiind persoane cu handicap şi care  ocupă în continuare 20 garsoniere situate în 
blocul H8-9, situat în Strada Tabaci, nr.3A, garsoniere ce au fost preluate din administrarea 
Consiliul Judeţean Dolj prin H.C.L. nr.511/26.09.2013 şi a hotărât repartizarea celor 20 
garsoniere către actualii deţinători conform Anexei la prezentul raport. 
 Pentru a hotărâ astfel, Comisia Socială a avut în vedere următoarele: 
 Blocul de garsoniere H8-9 situat în Municipiul Craiova, Strada Tabaci nr.3A, se afla 
in proprietatea Municipiului Craiova si a fost dat în administrarea Consiliului Judeţean – 
Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie Socială a Copilului Dolj, în vederea asigurării în 
regim permanent sau temporar a serviciilor de găzduire, hrană, îngrijire medicală, 
recuperare şi readaptare a persoanelor cu dizabilităţi.  
  Având în vedere că de la darea în administrare, Consiliul Judeţean a construit şi 
înfiinţat un alt centru social pentru persoane cu dizabilităţi, iar persoanele asistate au fost 
redirijate către noul centru, imobilul nu a mai fost ocupat la capacitatea maximă pentru a-şi 
justifica cheltuielile de funcţionare, astfel că prin adresa nr.80979/28.05.2013, autoritatea 
locală a solicitat preluarea în administrare a imobilului situat la adresa de mai sus, fapt 
motivat de deficitul de locuinte cu care se confrunta in raport de numarul mare de cereri 
aflate in evidenta. 
  Urmare a solicitării autorităţii locale, Consiliul Judeţean Dolj, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.134720/11.09.2013, a comunicat 
urmatoarele: 



  a) In blocul H8-9, activitatea a fost organizata pe patru componente astfel incat sa 
ofere un pachet complet de servicii destinate protectiei copilului si persoanei adulte cu 
handicap sau aflate in dificultate, fiind astfel organizate in cele 80 de garsoniere din 
componenta blocului H8-9, atat zone rezidentiale (dormitoare) cat si cabinete destinate 
activitatilor administrative, de recuperare, consiliere, ergoterapie, dupa cum urmeaza: 

• Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap „Sf. Constantin si 
Elena” cu o capacitate de 40 garsoniere si un grad de ocupare de peste 80%; 

• Centrul de criza, caruia i-a fost alocat un numar de 10 garsoniere în scopul 
asigurarii de gazduire temporara, pentru maxim 45 de zile, pana la identificarea 
altor solutii, pe termen lung, in cadrul altor centre rezidentiale; 

• Centrul de orientare profesionala, care asigura suport, evaluare si consiliere 
pentru integrarea in comunitate; 

• Centru de pregatire a tinerilor pentru o viata independenta, caruia i-a fost alocat 
un numar de 30 garsoniere si are in prezent un grad de ocupare de peste 80%. 

  b) Au fost identificate solutii de transfer a activitatii si beneficiarilor primelor 3 
centre sus-mentionate, fara a fi identificate insa solutii si pentru 26 tineri care au beneficiat 
de servicii in cadrul „Centrului de pregatire pentru o viata independenta”, tineri ce trebuie 
asimilati de comunitate, principala nevoie a acestora fiind un spatiu rezidential; 
  c) Propunerea ca o data cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sa-i preia si pe cei 26 tineri, ei urmand sa ramana in spatiile respective, care li se 
vor atribui cu titlu de locuinte sociale ; 
  d) Acordul privind evacuarea celor 26 tineri o data cu retragerea dreptului de 
administrare.  
 Astfel, prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.511/26.09.2013, 
s-a aprobat preluarea din administrarea Consiliului Judeţean Dolj a blocului de garsoniere 
H8-9 si a terenului aferent, situate în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap din Municipiul Craiova, Strada Tabaci, nr.3A, în termen de 30 
zile de la evacuarea din spaţiu a celor 26 de persoane. 
 Pe cale de consecinţă, 26 tineri/familii s-au adresat autorităţii locale şi au solicitat 
repartizarea unei locuinţe sociale având în vedere faptul că se află în imposibilitatea de a-şi 
sigura prin forţe proprii un spaţiu locativ, fiind tineri proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială, o parte din aceştia fiind persoane cu handicap, aflate într-o situaţie specială, 
constituind in acest sens dosare privind atribuirea unei locuinte. 
 Pentru efectuarea constatării stării de fapt, reprezentantii Serviciului Administrare 
Locuinte, s-au deplasat la imobilul din Craiova Strada Tabaci, nr.3A, bl.H8-9, iar din 
verificarea efectuată în data de 09.12.2013 (proces verbal nr.186161/09.12.2013) precum si 
din verificarea actelor justificative anexate la dosarele de locuinţă, s-a constatat ca cei 26 
tineri/familii ocupa in continuare 20 garsoniere in blocul H8-9 din Strada Tabaci nr.3A, iar 
situaţia se prezintă după cum urmează: 
 1. Matei Filip Ciprian – camera 1, domiciliat în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, 
născut la data de 03.07.1980 (33 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 03.08.2011; este 



salariat in cadrul S.C. Karotte Plast S.R.L. , iar în ultimele 12 luni a realizat un venit mediu 
net de 546 lei; este încadrat în gradul de handicap mediu (oligofrenie gr.I QI=48); 
figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149267/07.10.2013 
pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
 2. Cernitu Genel – camera 1, domiciliat în Craiova, Aleea Gheţişoarei  nr.22, 
bl.161B, sc.1, ap.6 născut la data de 10.08.1984 (29 ani), a beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
31.08.2011, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrat în gradul de handicap 
accentuat; figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul 
nr.149294/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
 3. Soreanu Valentin – camera 2, domiciliat în Craiova, Strada Victor Gomoiu 
nr.13, bl.S25, sc.1, ap.1, născut la data de 06.05.1986 (27 ani), a beneficiat de servicii în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data 
de 18.09.2013; a fost salariat in cadrul S.C. McDonald”s Romania S.R.L., iar în ultimele 
12 luni a realizat un venit mediu net de 618 lei; figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149332/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
 4. Dunăreanu Mircea – camera 3, domiciliat în Comuna Pleniţa, născut la data de 
05.05.1986 (27 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 25.09.2013, iar în ultimele 12 luni nu 
a realizat venituri; este încadrat în gradul de handicap accentuat; figurează în evidenţa 
Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149302/07.10.2013 pentru repartizarea 
unei locuinţe sociale. 
 5. Malacu Mariana – camera 4, domiciliat în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, 
născută la data de 05.09.1975 (38 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 05.10.2011, iar în 
ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de handicap mediu 
(intarziere mentala usoara, hepatita cronica virala tip C); figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149265/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
 6. Marinescu Veronica  - camera 5, domiciliată în Craiova, Strada Dr. Ştefan 
Berceanu nr.2, bl.I41, sc.1, ap.3, născută la data de 22.01.1987 (26 ani), a beneficiat de 
servicii în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere 
până în data de 18.09.2013; este salariată in cadrul S.C. Rotfel Com SRL, iar în ultimele 12 
luni a realizat un venit mediu net de 153 lei; figurează în evidenţa Serviciului Administrare 
Locuinţe cu dosarul nr.149258/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
 7. Bălan Cristina – camera 5, domiciliată în Craiova, Strada Dr. Ştefan Berceanu 
nr.2, bl.I41, sc.1, ap.3, născută la data de 13.01.1989 (24 ani), a beneficiat de servicii în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din 1999 până în data de 
18.09.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149285/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
 8. Matei Valter – camera 6, domiciliat în Comuna Breasta, Strada Italienilor nr.41, 
născut la data de 01.04.1976 (37 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 25.09.2013 , iar 
în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrat în gradul de handicap mediu; 
figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149321/07.10.2013 
pentru repartizarea unei locuinţe sociale.  



       9. Steulică Robert – camera 7, domiciliat în Craiova, Strada Dr. Victor Gomoiu 
nr.14A, bl.I11, sc.1, ap.5 născut la data de 28.05.1993 (20 ani), a beneficiat de servicii în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data 
de 20.09.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrat în gradul de 
handicap uşor; figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul 
nr.149310/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  10. Marcu Elvis – camera 7, domiciliat în Craiova, Strada Corneliu Coposu nr.107, 
născut la data de 21.05.1989 (24 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 19.04.2012, este 
salariat în cadrul Fundaţiei Creştine Ethos, iar în ultimele 12 luni a realizat un venit mediu 
net de 467 lei; este încadrat în gradul de handicap mediu; figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.186269/10.12.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
  11. Ilie Violeta – camera 8, domiciliata în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, născută la 
data de 13.09.1977 (36 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 21.05.2012, iar în ultimele 12 luni 
nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de handicap mediu (oligofrenie gr.I QI=55); 
figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.14252/07.10.2013 
pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  12. Babeanu Luminita Adelina – camera 9, domiciliata în Craiova, Strada Tabaci 
nr.3A, născută la data de 16.03.1977 (36 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 15.07.2013, iar în 
ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de handicap mediu 
(intarziere mentala usoara QI=65); figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe 
cu dosarul nr.149256/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  13. Gramada Anisoara – camera 10, domiciliata în Craiova, Strada Putnei nr.11, 
camin 4, sc.1, ap.9, născută la data de 13.10.1975 (38 ani), a beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
14.05.2012, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de 
handicap mediu (intarziere mintala usoara QI=62); figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149277/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
  14. Oita Doina – camera 10, domiciliata în Craiova, Bdul Dacia nr.181, bl.73, sc.1, 
ap.11, născută la data de 19.04.1976 (37 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 23.01.2012; este 
salariată in cadrul S.C. Pelmag S.N.C. Filiala Craiova, iar în ultimele 12 luni a realizat un 
venit mediu net de 531 lei; este încadrată în gradul de handicap mediu (oligofrenie gr.I 
QI=60); figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul 
nr.149325/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  15. Serea Ionelia – camera 11, domiciliata in Comuna Izvoare, Sat Corlate, născută 
la data de 12.01.1981 (32 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 27.07.2012; este salariată 
in cadrul S.C. Elkatex S.R.L., iar în ultimele 12 luni a realizat un venit mediu net de 699 
lei; este încadrată în gradul de handicap mediu (oligofrenie gr.I QI=50); figurează în 
evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149316/07.10.2013 pentru 
repartizarea unei locuinţe sociale. 
  16. Mitrache Daniela – camera 11, domiciliata în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, 
născută la data de 15.07.1986 (27ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 



Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 14.05.2012; este 
încadrată în gradul de handicap accentuat, beneficiaza de indemnizatia de handicap in 
cuatum de 234 lei; figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul 
nr.149326/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  17. Radu Georgeta- camera 12, domiciliat în Craiova, Bdul Oltenia nr.71, bl.49B, 
sc.1, ap.36, născută la data de 18.09.1976 (37 ani), a beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
18.09.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de 
handicap usor (intelect liminal. QI=72); figurează în evidenţa Serviciului Administrare 
Locuinţe cu dosarul nr.149249/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  18. Filip Cornel – camera 13, domiciliat în Segarcea, Strada Dealul Viilor nr.23, 
născut la data de 01.02.1980 (33 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din anul 2005 până în data de 28.07.2011, iar 
în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrat  în gradul de handicap accentuat 
(oligofrenie gr.I QI=48); figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu 
dosarul nr.149313/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  19. Balteanu Ionel – camera 14, domiciliat în Comuna Breasta, Strada 
Caramizarilor nr.13, născut la data de 09.10.1977 (36 ani), a beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
26.09.2011, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrat în gradul III (mediu) 
de handicap (oligofrenie gr.I QI=58); figurează în evidenţa Serviciului Administrare 
Locuinţe cu dosarul nr.149336/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  20. Surdu Laurentiu – camera 15, domiciliat în Craiova, Aleea Ghetisoarei nr.22, 
bl.161B, sc.1, ap.6, născut la data de 03.12.1991 (22 ani), a beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
20.09.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149305/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
  21. Popescu Cristian – camera 15, domiciliat în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, 
bl.H8-9, născut la data de 31.12.1992 (21 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din data de 11.12.2001 până în data de 
28.01.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; figurează în evidenţa Serviciului 
Administrare Locuinţe cu dosarul nr.178522/27.11.2013 pentru repartizarea unei locuinţe 
sociale. 
  22. Bordea Stelian Gabriel – camera 16, familie compusa din 2 persoane; este 
domiciliat în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9, născut la data de 07.04.1976 (37 ani), 
iar sotia la data de 30.10.1972 (41 ani), ambii soti au beneficiat de servicii în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 
26.09.2011; sunt incadrati în gradul de handicap mediu (oligofrenie gr.I QI=66/ intarziere 
mentala usoara QI=58); venitul familiei se compune din pensia Dnei Bordea Stelica, in 
cuantum de 350 lei;  figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul 
nr.149296/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  23. Dumitru Ana – camera 17, domiciliata în Craiova, Strada Bujorului nr.23, 
născută la data de 20.06.1975 (38 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la varsta de 6 ani până în data de 
20.10.2011; este salariata la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., iar în ultimele 12 luni a 
realizat un venit mediu net de 665 lei; este încadrata în gradul de handicap mediu 
(intarziere mentala usoara QI=65); figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe 



cu dosarul nr.149283/07.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  24. Dumitru Violeta – camera 18, domiciliat în Comuna Podari, Strada Zorilor 
nr.37, născută la data de 22.04.1977 (36 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din anul 2005 până în data de 14.05.2012; este 
salariata in cadrul Asociatiei Cornul Abundentei, iar in ultimele 12 luni a realizat un venit 
mediu net de 189 lei; este încadrată în gradul de handicap usor; figurează în evidenţa 
Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149345/07.10.2013 pentru repartizarea 
unei locuinţe sociale. 
  25. Feraru Maria – camera 19, domiciliata în Comuna Bradesti, Aleea Pirligeni 
nr.3, născută la data de 18.01.1975 (38 ani), a beneficiat de servicii în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj de la naştere până în data de 05.06.2012, iar în 
ultimele 12 luni nu a realizat venituri; este încadrată în gradul de handicap mediu 
(intarziere mentala usoara QI=65); figurează în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe 
cu dosarul nr.152490/14.10.2013 pentru repartizarea unei locuinţe sociale. 
  26. Nicolae Doina – camera 20, domiciliata în Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.5, bl.16, sc.2, ap.2, născută la data de 04.11.1993 (20 ani), a beneficiat de servicii în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj din data de 15.06.2005 
până în data de 31.05.2013, iar în ultimele 12 luni nu a realizat venituri; figurează în 
evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe cu dosarul nr.149340/07.10.2013 pentru 
repartizarea unei locuinţe sociale. 
  Având în vedere situaţiile sociale deosebite în care se află cei 26 tineri/familii 
proveniţi din instituţii de ocrotire socială, o parte din aceştia au solicitat repartizarea 
camerelor pe care le ocupă în prezent în blocul de garsoniere H8-9 situat în Strada Tabaci 
nr.3 (cereri înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.185974/09.12.2013, 
185978/09.12.2013, 185976/09.12.2013, 185968/09.12.2013, 185980/09.12.2013, 
185967/09.12.2013, 185965/09.12.2013, 185983/09.12.2013, 185972/09.12.2013, 
186280/10.12.2013, 186277/10.12.2013, 186271/10.12.2013, 186273/10.12.2013.  
  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.      
  Potrivit art.2 litera c din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie  locuinţă socială, locuinţa care se atribuie cu chirie 
subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la 
o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.  
  Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus menţionat precăd faptul că locuinţele 
sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea 
fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor 
construcţii existente. 
  Conform 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 sociale se administreaza 
prin grija autoritatilor administratiei publice locale.   
  Potrivit art. 44 din Legea nr.114/1996, republicată, contractul de închiriere se 
încheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta cu beneficiarii 
stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza 
declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. 
  Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanta 



de Urgenta a Guvernului nr.40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 si 45 din 
Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul 
chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.  
  Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.186236/09.12.2013 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 11.12.2013, în conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. 
nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, 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: 

- Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 20 unităţi locative situate în 
Craiova, Strada Tabaci, nr.3A, bl.H8-9, conform Anexei 1 la prezentul 
raport; 

- Repartizarea, în vederea închirierii a unităţilor locative prevăzute la 
punctul 1 din prezentul raport către actualii deţinători, conform Anexei 2 
la prezentul raport; 

- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractele 
de închiriere pentru locuinţele identificate la punctul 1 din prezentul 
raport. 

 
 
 

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

              

                                                    Avizat pentru legalitate, 
    cons. jur. Dana Boşoteanu 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
   Anexa 1 

 
          Propunere privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a 20 unităţi locative 

situate în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8-9 (fost H8,sc.2) 
 
 

Garsoniera nr Structura Spatiu 

1 

2 

3 

4 

Camera – 16,37 mp 
Bucatarie – 3,45 mp 
Baie – 4,12 mp 
Hol – 3,26 mp 
SUPRAFATA UTILA/garsoniera = 27,20 mp 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camera – 16,37 mp 
Bucatarie – 3,45 mp 
Baie – 4,12 mp 
Hol – 3,26 mp 
Balcon – 3,65 mp 
 
SUPRAFATA UTILA/garsoniera = 30,85 mp 
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