
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 

PROIECT 
        

 
HOTĂRÂREA NR.____ 

privind constituirea fondului de locuinţe sociale destinat  închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate 

în natură foştilor proprietari 
 
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
31.01.2013; 

Având în vedere raportul nr.1288/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune constituirea fondului de locuinţe sociale destinat  închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în 
natură foştilor proprietari; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa 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, art.3 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmeză a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008, 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 şi  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, aprobată prin Legea 
nr.233/2008; 

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  constituirea fondului de locuinţe sociale destinat  închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, respectiv două unităţi locative 
situate în municipiul Craiova, identificate conform  anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii a locuinţelor identificate la art.1, 
către persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la poziţia 1 din anexa nr.2 din 
prezenta hotărâre, pentru poziţia 2, contractul de închiriere va fi încheiat de 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr. 1288/04.01.2013           
                                             
         Se aprobă,  
                           
                             PRIMAR, 
                                         LIA OLGUŢA VASILESCU 
        

RAPORT,  
  
 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 familii evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari şi se repartizează 
conform listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului Local nr.196/31.10.2012 s-a aprobat lista de 
priorităţi 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, listă care cuprinde un număr de 79 titulari. 
 Fondul special destinat familiilor evacuate constituit la nivelul anului 2012, conţine 17 
unităţi locative compuse din două camere, dintre care o locuinţă a devenit vacantă ca urmare 
a evacuării fostului chiriaş rău platnic, iar pentru 16 unităţi locative a fost schimbată destinaţia 
conform avizului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
nr.14103/20.12.2011. 
 În acest sens, lista de repartizare a locuinţelor pentru familii evacuate/în curs de 
evacuare aprobată prin H.C.L. nr.262/29.11.                                                                                                                                                                                                                                                                         
2012, cuprinde un număr de 17 solicitanţi care se încadrează la 2 camere, preluaţi în ordinea 
înscrierii în lista de priorităţi, de la poz.4, poz.14, poz.15, poz.16, poz.19, poz.21, poz.23, 
poz.25, poz.26, poz.27, poz.28, poz.29, poz.32, poz.34, poz.36, poz.39 inclusiv poz.41, mai 
puţin titularii  înscrişi la poz.1, poz.2, poz.3, poz.5, poz.6, poz.7, poz.8, poz.9, poz.10, poz.11, 
poz.12, poz.13, poz.17, poz.18, poz.20, poz.22, poz.24, poz.30, poz.31, poz.33, poz.35, poz.37, 
poz.38, poz.40, care sunt persoane singure şi în raport de exigenţele minimale prevăzute de 
Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au dreptul la o 
locuinţă compusă din două camere. 
 Ulterior aprobării listei de repartizare pe anul 2012, locuinţa ce aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, compusă din două camere, situată în Valea Roşie, bl.19, 
sc.1, ap.20, a devenit disponibilă ca urmare a solicitării de denunţare a contractului de 
închiriere formulată prin cererea nr.172519/10.12.2012 de către fostul chiriaş Golea Ana, iar 
pe cale de consecinţă, locuinţa a fost predată conform procesului verbal nr.184648/17.12.2012. 
 Facem precizarea că în conformitate cu înscrisurile eliberate de Direcţia Impozite şi 
Taxe şi Asociaţia de locatari nr.1 Valea Roşie, înregistrate la nr.433335/10.12.2012 şi 
nr.155/06.12.2012, Dna Golea nu figurează cu debite la plata cheltuielilor de chirie şi 
întreţinere.  

Totodată, prin adresa nr.165204/03.12.2012, R.A.A.D.P.F.L. Craiova comunică faptul 
că 6 locuinţe din fondul aflat în administrare, au devenit disponibile şi anume 4 locuinţe 
cu o cameră respectiv Valea Roşie bl.8, ap.9, Valea Roşie bl.7, ap.51, Str. Bucovăţ nr.179, 
Str. Traian Demetrescu nr.4 şi 2 locuinţe cu două camere situate în Str. Parului nr.19 şi 
Str. Alexandru cel Bun nr.79. 



Menţionăm că toate aceste locuinţe sunt insalubre, semnificativ deteriorate şi nu oferă 
un grad de confort, igienă şi siguranţă corespunzătoare; locuinţa din Strada Părului nr.19 nu a 
putut fi verificată în vederea formulării ofertelor de repartizare conform listei de priorităţi 
întrucât calea de acces principală a fost închisă, proprietarul fiind plecat în altă localitate, 
urmând să ia legătura cu reprezentanţii R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi Compartimentului Fond 
Locativ după revenirea sa la domiciliu. 

Având în vedere că titularul înscris la poz. 41 din H.C.L. nr.262/2012, a beneficiat de 
repartizarea ultimei locuinţe sociale din fondul disponibil de 17 unităţi locative în anul 2012, 
propunerea de repartizare a locuintelor vacante, compuse din doua camere, s-a făcut 
urmatorilor solicitanţi care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate aprobată 
în anul 2012 prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2012, astfel:  
 - poz. 42 – Radu Camelia Mădălina, familie formată din 2 persoane, care prin 
cererea nr.173233/11.12.2012 a refuzat repartizarea celor doua locuinţe compuse din 2 
camere situate în Craiova Valea Roşie, bl.19, sc.1, ap.20 şi Alexandru cel Bun nr.79;    
 - poz. 43 – Gheban Ionela Antonela, familie formată din 2 persoane care prin 
cererea nr.173232/11.12.2012  a refuzat repartizarea celor doua locuinţe compuse din 2 
camere situate în Craiova Valea Rosie, bl.19, sc.1, ap.20 si Alexandru cel Bun nr.79 
precum şi a locuinţei situată în Strada Parului nr.12 deşi spaţiul nu a putut fi vizitat;  
 - poz. 45 – Diaconu Alexandru, familie formată din 3 persoane care prin cererea 
nr.185235/18.12.2012 a acceptat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, 
bl.19, sc.1, ap.20; din verificarea înscrisurilor ce au fost  anexate la cerere, s-a constatat 
îndeplinirea condiţiilor de acces şi anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe; venitul 
mediu net realizat în ultimele 12 luni pe membru de familie respectiv 689 lei mai mic decat 
venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în 
care se repartizează locuinţa respectiv 1552 lei (venitul aferent lunii octombrie 2012 comunicat 
de Institutul Naţional de Statistică în data de 05.12.2012); 
 - poz. 48 – Cerneţchi Emanuel Mihai – familie formată din 2 persoane care prin 
cererea nr.179522//14.12.2012 şi nr.184543/17.12.2012  a refuzat repartizarea locuinţei 
situată în Alexandru cel Bun nr.79; 
      - poz. 49 – Ilie Nina, familie formată din 2 persoane care prin cererea 
nr.185603/19.12.2012 a acceptat repartizarea locuinţei situată în Craiova Alexandru cel Bun 
nr.79; din verificarea înscrisurilor ce au fost anexate la cerere, s-a constatat îndeplinirea 
condiţiilor de acces şi anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe; venitul mediu net 
realizat în ultimele 12 luni pe membru de familie respectiv 546 lei mai mic decât venitul 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
repartizeaza locuinţa respectiv 1552 lei (venitul aferent lunii octombrie 2012 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 05.12.2012). 
 Titularii situaţi pe poziţiile 44, 46, 47 respectiv Zevedeanu Eugenia, Olteanu Ica şi 
Găman Rodica Marioara, sunt persoane singure şi nu au dreptul la o locuinţă cu 2 camere.  

Menţionăm că pentru a evita riscul ca locuinţele din Valea Roşie, bl.19, sc.1, ap.20 şi 
Alexandru cel Bun nr.79 să fie ocupate abuziv de alte persoane, acestea au fost predate 
titularilor îndreptăţiţi conform proceselor verbale nr.185144/18.12.2012 şi nr. 
184853/18.12.2012. 
 Referitor la locuinţele ce au în compunere o cameră, având în vedere că cele din 
Valea Roşie au băile, bucătăriile şi wc-urile comune precum şi un nivel redus de 
curăţenie, igienă şi securitate, şi ţinând cont de faptul că spaţiile situate în Str. Bucovăţ 
nr.179 şi Traian Demetrescu nr.4 sunt degradate şi ridică probleme sub aspectul 
convieţuirii împreună cu chiriaşii vecini, toate aceste locuinţe au fost refuzate de 
titularii situaţi pe poz.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 şi 11; întrucât s-a mutat şi nu a comunicat 
noua adresa, titularul înscris la poz.7 şi anume Dumitru Constantina, nu şi-a exprimat 



opţiunea privind acceptul sau refuzul uneia din locuinţele disponibile cu excepţia celei 
din Traian Demetrescu nr.4 pe care a refuzat-o prin cererea nr.150160/12.11.2012. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de avizul Comisiei Sociale din data de 
09.01.2013, 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 precum şi a 
H.C.L. nr.196/31.10.2012 şi H.C.L. nr.262/29.11.2012, propunem spre aprobare 
Consiliului Local, următoarele: 

1. Constituirea fondului de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari respectiv 2 unităţi locative situate în Municipiul Craiova identificate 
conform Anexei 1 la prezentul raport; 

2. Repartizarea, în vederea închirierii a locuinţelor prevăzute la punctul 1 către 
persoanele nominalizate în Anexa 2 la prezentul raport; 
 3. Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractul de închiriere cu persoana prevăzută la poziţia 1 din Anexa 2 (pentru 
poziţia 2, contractul de închiriere va fi încheiat de R.A.A.D.P.F.L. Craiova). 

 
 
           DIRECTOR EXECUTIV,  

                 Adriana Cîmpeanu               
                                                                                  
            ÎNTOCMIT, 
                                                                                                     ŞEF SERVICIU, 
                                                 Pîrvu Doina 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. Jur. Gâlea Ionuţ 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Anexa 1 
 

Propuneri pentru constituirea fondului de locuinţe sociale destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 

retrocedate în natură foştilor proprietari 
 
 
 
 

Nr
.cr
t. 

Adresa unităţii locative Număr camere Titularul dreptului 
de administrare 

1 Craiova, Valea Roşie, bl.19, sc.1, ap.20 2 camere C.L.M. Craiova 

2 Craiova, Strada Alexandru cel Bun, nr.79 2 camere R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 



 

    Propuneri de repartizare a 2 locuinţe aflate în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi 

respectiv R.A.A.D.P.F.L. Craiova                                                             

 

  

N
r 
c
r
t 

Nume si prenume Adresa imobil 

Nr
. 
ca
m 

Nr.pe
rs/ 
famil
ie 
 

1 
DIACONU ALEXANDRU 

Craiova, Valea Roşie, bl.19, sc.1, 
ap.20 

2 
3 

2 ILIE NINA Craiova, Alexandru cel Bun, nr.79 2 2 
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