
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

                HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 

proprietatea publică a statului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

   Având în vedere raportul nr.37718/2013  întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 
proprietatea publică a statului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe; 
          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 trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 
proprietatea publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Construcţiile de locuinţe identificate la art.1 din prezenta hotărâre, după trecerea 
lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei 
în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii. 

Art.3.Locuinţele/apartamentele identificate la art.2 din prezenta hotărâre, pentru care 
nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea 
titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în 
continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 

Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.5.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
          INIŢIATOR, AVIZAT, 

       PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU  

SECRETAR, 
  Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Administrare Locuinte    
Nr.37718/06.03.2013                     
                                                                                                    Se aprobă, 
 
               PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu      
                                                                           
                                                   

RAPORT, 
 

    
 În domeniul public al Municipiului Craiova figurează şi locuinţele pentru tineri 

destinate închirierii realizate prin programul de investiţii la nivel naţional derulat de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, concretizat prin finalizarea obiectivului de investiţii 
situat în Cartier Romanescu, Strada Potelu etapa I, bl.R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, 
R16, R18, R20, P+3E, cu un total de 126 unităţi locative. 

          Însă, potrivit dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr.89/2008, “locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 cu modificările şi 
completările ulterioare, trec în proprietatea privată a statului şi rămîn în administrarea 
Consiliilor Locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea”. 

 Art.9 alin (2) din  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, statueaza faptul ca 
blocurile de locuinţe se trec din proprietatea publică a unităţilor administrative-
teritoriale în proprietatea publică a statului, prin hotărâri ale consiliilor locale, la 
cererea Guvernului. 

 În acest sens, prin adresa înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub 
nr.147845/15.10.2008, Guvernul Romaniei a solicitat ca la nivelul Consiliului Local al 
municipiului Craiova să se adopte o hotărâre prin care blocurile bl.R2, R4, R6, R8, 
R10, R12, R14, R16, R18, R20, cu un total de 126 unităţi locative situate in Cartier 
Romanescu, Strada Potelu, să fie trecute din domeniul public al municipiului Craiova 
în domeniul public al statului. 

  Însă, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, fondul de 
locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, se constituie inclusiv 
prin distribuirea cu această destinaţie a cel mult 20% din numărul de locuinţe nou-
construite conform prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, la data finalizării şi punerii în funcţiune a acestora. 

 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin hotararea 
nr.50/31.07.2008, constituirea fondului de locuinţe destinat persoanelor indreptatite în 
limita a 20% din numărul locuinţelor ANL nou construite în cursul anului 2008 
respectiv 26 unităţi locative situate Strada Potelu blocurile R18 şi R20, locuinţe ce au 
fost repartizate chiriaşilor evacuaţi din imobile retrocedate în condiţiile O.U.G. 
nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007. 



 Conform prevederilor art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele din fondul destinat 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari aparţin domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute. 

 Astfel, având în vedere că regimul juridic de proprietate publică a locuinţelor 
destinate familiilor evacuate, este exclusiv, este necesar ca cele două blocuri respectiv 
R18 şi R20 din Craiova, Strada Potelu ce au în compunere 26 unităţi locative, care au 
fost repartizate ca locuinţe sociale destinate familiilor evacuate, să rămână în domeniul 
public al Municipiului Craiova. 

 Prin urmare, datele de identificare a construcţiilor de locuinţe care se transmit din 
proprietatea publică a Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului, sunt 
următoarele: 

 
Nr.locuinte 

ANL 
Denumirea bunului Nr. 

total 
unitati 
locative 1 

cam 
2 

cam 

Valoare 
de inventar  

(lei) 

             
Suprafata 
construita 

   
desfasurata 
aferenta 
locuintelor 
ANL 

(mp) 
Bl. R2 indicatv proiect locuinţe pt. 

Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.166 

11 3 8 1.575.16
3,52 804 

Bl. R4 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.168 

15 7 8 1.916.17
2,70 1106,6 

Bl. R6 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.170 

11 3 8 1.546.06
5,23 804 

Bl. R8 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.172 

11 3 8 1.576.59
2,71 804 

Bl. R10 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.174 

15 7 8 1.938.26
8,86 1106,6 

Bl. R12 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.176 

11 3 8 1.550.21
6,45 804 

Bl. R14 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.178 

11 3 8 1.545.74
3,48 804 

Bl. R16 indicatv proiect locuinţe pt. 
Tineri cart.Romanescu- str. Potelu – 
actual Str. Potelu nr.180 

15 7 8 1.998.42
6,26 1106,6 

     
 Având în vedere destinaţia exclusivă de locuinţe sociale a celor două blocuri 

situate în Strada Potelu, bl.R18 şi bl.R20, acestea rămân în domeniul public al 
municipiului Craiova şi pe cale de consecinţă, trebuie modificate în mod corespunzător 
elementele de identificare, după cum urmează: 

1. blocul R18 indicativ proiect locuinţe pentru tineri cart. Romanescu devine 
blocul R18 locuinţe sociale Strada Potelu nr.182; 

2. blocul R20 indicativ proiect locuinţe pentru tineri cart. Romanescu devine 
blocul R18 locuinţe sociale Strada Potelu nr.184.  

 Guvernul României - prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului revine 
prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub 



nr.57834/07.05.20122012, cu precizări referitoare la  urgentarea  procedurii 
administrative de adoptare a hotărârii de trecere a blocurilor de locuinţe din 
proprietatea publică a unităţii  administrativ- teritoriale în proprietatea publică a 
statului, iar pentru o tratare uniformă a tuturor locuinţelor, transmite şi un model de 
hotărâre însoţit de anexa cu datele de identificare a construcţiilor de locuinţe. 

 Facem precizarea ca prin adresa nr.104167/24.08.2009, emisa de Primaria 
Municipiului Craiova – Directia Urbanism, pentru cele 10 blocuri situate in Craiova, 
Strada Potelu, au fost alocate numere factoriale dupa cum urmeaza: bl.R2- nr.166, 
bl.R4- nr.168, bl.R6- nr.170, bl.R8 - nr.172, bl.R10- nr.174, bl.R12- nr.176, bl.R14- 
nr.178, bl.R16- nr.180, bl.R18- nr.182, bl.R20- nr.184.  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.9 alin (2) din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 
şi completările ulterioare, a Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 152/1998 de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 215/2001 
republicată  a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova : 

 1. Trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova în proprietatea 
publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor identificate 
conform Anexei 1 la prezentul raport;  

 2. Construcţiile de locuinţe prevăzute la punctul 1, după trecerea lor în 
proprietatea privată a statului, rămîn în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Craiova în vederea vanzării locuinţelor/apartamentelor către cei în 
drept, la cererea acestora, în condiţiile legii; 

 3. Locuinţele/apartamentele  prevăzute la punctul 2, pentru care nu sunt 
înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor 
contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în continuare ca 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; 

 4. Îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judetean 
Dolj, pentru  modificarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008 conform 
Anexei 2 la prezentul raport. 

  
 
 
                                                                                
    
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            
                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 
                                                                                                                 

ÎNTOCMIT, 
                                                                                             ŞEF SERVICIU, 
                                                                                          Doina Miliana Pîrvu 
 

 
 

Vizat de legalitate, 
                                                   Cons.jur. Ionut Galea                                                  

                                                                



          
 Anexa 1   

 
DATELE DE IDENTIFICARE, 

  
a construcţiilor de locuinţe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului 

Craiova în proprietatea publică a statului 
  

 
N

r crt 
Denumirea construcţiei, adresa 

imobilului 
Persoan

a juridică de 
la care se 
transmite 

construcţia 

Persoana 
juridică la care se 

transmite 
construcţia 

Caracteristicile tehnica ale 
construcţiilor/ imobilului 

0 1 2 3 4 

1 

Bl. R2 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. Potelu 
– actual Str. Potelu nr.166 

 
Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.575.163,52 lei 

2 

Bl. R4 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. Potelu 
– actual Str. Potelu nr.168 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.916.172,70 lei 

3 

Bl. R6 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. Potelu 
– actual Str. Potelu nr.170 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.546.065,23 Lei 

4 

Bl. R8 indicatv proiect locuinţe 
pt. Tineri cart.Romanescu- str. Potelu 
– actual Str. Potelu nr.172 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.576.592,71 lei 

5 

Bl. R10 indicatv proiect 
locuinţe pt. Tineri cart.Romanescu- 
str. Potelu – actual Str. Potelu nr.174 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.938.268,86 lei 

6 

Bl. R12 indicatv proiect 
locuinţe pt. Tineri cart.Romanescu- 
str. Potelu – actual Str. Potelu nr.176 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.550.216,45 Lei 

7 

Bl. R14 indicatv proiect 
locuinţe pt. Tineri cart.Romanescu- 
str. Potelu – actual Str. Potelu nr.178 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 804 mp 

Total locuinţe = 11 
( 3  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.545.743,48 lei 

8 

Bl. R16 indicatv proiect 
locuinţe pt. Tineri cart.Romanescu- 
str. Potelu – actual Str. Potelu nr.180 Munici

piul Craiova Statul Român 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 1106,6 mp 

Total locuinţe = 15 
( 7  cu 1 cam, 8  cu 2 cam) 

Valoare inventar  
1.998.426,26 lei 



 
        

Anexa 2 
 
 

Actualizarea Anexei 2 la H.G. nr.141/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova  

 
 
 

Nr.crt Poz. inreg  Codul de 
clasif. 

Denumirea  
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau după 
caz a dării 
în 
folosinţă 

Valoarea 
de inventar 
(lei) 

Situaţia 
juridica 

1   Locuinţe 
sociale,  
bl.R18 

Strada 
Potelu 
nr.182 

2008 1.435.6
48,80 Protocol 

predare-
primire 
nr.98116 

2   Locuinţe 
sociale,  
bl.R20 

Strada 
Potelu 
nr.184 

2008 1.775.3
27,66 Protocol 

predare-
primire 
nr.98116 
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