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PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
   HOTĂRÂREA NR._____ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, 
situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, 

nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.02.2013; 

Având în vedere raportul nr. 21006/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţia de 
locuinţă, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, cam.9, respectiv 
str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4; 
 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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, Ordonanţei 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 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; 

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 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 situat în municipiul Craiova, 
cart.Valea roşie, bl.8, camera 9. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă 
identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Logofătu Haralambie, a 
spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat municipiul Craiova, cart.Valea roşie, 
bl.8, camera 9. 

Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gîrcoveanu Claudiu Marian,   
a spaţiului cu destinaţia de locuinţă socială, situat în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. 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.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Logofătu Haralambie şi Gîrcoveanu Claudiu Marian 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 Patrimoniu 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.21006/08.02.2013          
 
                 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, au dreptul la o locuinţă cu o camera. 
 Ulterior aprobării listei de repartizare pe anul 2012, prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova la nr.165204/03.12.2012, R.A.A.D.P.F.L. Craiova comunică faptul că 
locuinţa din Valea Roşie bl.8, ap.9 ce are în compunere o cameră a devenit disponibilă ca 
urmare a evacuării numitelor Puicuţă Anişoara şi Puicuţă Ana Maria, întocmindu-se procesul 
verbal nr.1219/D/2012. 
 Spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, cartier Valea Roşie, bl.8, cam.9, 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova,  figurând la poziţia 102 Anexa A la H.C.L. 
nr.144/2012 ce modifică H.C.L. nr. 522/2007  şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L 
Craiova. 

Având în vedere că în anul 2012, au fost repartizate numai locuinţe cu 2 camere, 
propunerea de repartizare a locuinţei vacante, s-a făcut începând cu primul solicitant – 
persoana singura, în ordinea de prioritate aprobată în anul 2012 prin Hotărarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.196/2012, astfel:  
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 - poz.1 – Butoi Alexandru, persoană singură, care prin cererea nr.184405/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9;    
 - poz.2 – Uţă Gheorghe, persoană singură, care prin cererea nr.184253/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9;  
 - poz.3 – Gheorghe Emilia, persoană singură, care prin cererea nr.184401/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9; 
 - poz.4 – Radu Constantina, familie formată din 2 persoane, a beneficiat de repartizarea 
unei locuinţe în cursul anului 2012; 
      - poz.5 – Calciu Floarea, persoană singură, care prin cererea nr.184659/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9; 
 - poz.6 – Găman Ionel, persoană singură, care prin cererea nr.184394/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9; 
 - poz.7 - Dumitru Constantina, persoană singură – întrucât s-a mutat şi nu a comunicat 
noua adresă, nu şi-a exprimat opţiunea privind repartizarea locuinţei din Valea Roşie, bl.8, 
cam.9, însă, anterior, prin cererea nr.150160/12.11.2012 a refuzat repartizarea locuinţei situată 
în Craiova Strada Alexandru cel Bun nr.79, ocazie cu care a solicitat mentinerea in lista de 
prioritati pentru repartizarea unei locuinte corespunzatoare intrucat spaţiul propus este degradat 
şi insalubru; în acest sens şi camera din Valea Roşie, bl.8, cam.9 are un nivel redus de 
curăţenie, igienă şi necesita reparatii, în plus baia, bucătăria şi WC-ul sunt comune; 
 - poz.8 – Ciubotaru Maria, persoană singură, care prin cererea nr.184708/17.12.2012 a 
refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9; 
 - poz.9 – Logofătu Haralambie, persoană singură, in varsta de 83 ani, care iniţial prin 
cererea nr.186216/20.12.2012 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova Valea Roşie, 
bl.8, cam.9, dar ulterior, datorită faptului că se afla in situatia de evacuare forţata (în acest sens, 
proprietarul a solicitat furnizorilor sistarea utilitatilor), a revenit şi a solicitat prin cererea 
nr.6225/15.01.2013, repartizarea locuinţei din Craiova Valea Roşie, bl.8, cam.9; din verificarea 
înscrisurilor ce au fost  anexate la cerere, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de acces şi 
anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia notarială nr.68/21.01.2013, 
certificat fiscal nr.489308/18.01.2013); venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni respectiv 
827 lei mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin 
statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1575 lei (venitul aferent lunii 
noiembrie 2012 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 11.01.2013). 
 O altă situaţie înregistrată se referă la locuinţa situată in Craiova, Strada Potelu nr.148, 
bl.R17, sc.1, ap.4, locuinta ce face parte din fondul special constituit în conformitate cu 
prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari şi 
care în conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007 aparţine domeniului public al 
Municipiului Craiova. 
 Această locuinţă a fost deţinută de Dna Căldare Jenica – persoană singură, în baza 
contractului de închiriere nr.162030/18.12.2009 cu durată până la data de 23.12.2014. 
 În fapt, imobilul este ocupat fără forme legale de nepotul Gîrcoveanu Claudiu Mădălin 
(care are calitatea de evacuat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2007), soţia acestuia 
Gircoveanu Anca Ionela şi fiul minor Gircoveanu David Mario – moştenitorii descendenţi ai 
Dnei Căldare Jenica, decedată în data de 26.09.2012 care au locuit împreună în timpul vieţii 
acesteia. 
 După decesul bunicii, familia Gîrcoveanu a continuat să locuiască în imobilul sus 
menţionat, fapt pentru care prin cererea nr.128761/03.10.2012 s-a adresat Primăriei 
Municipiului Craiova şi a solicitat încheierea contractului de închiriere pentru imobilul în care 
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au locuit cu bunica lor Caldare Jenica, motivând că au achitat şi cheltuielile de întreţinere la 
Asociaţia de Locatari Potelu R17. 
 În conformitate cu prevederile art.11 din contractul de închiriere nr.162030/18.12.2009, 
„contractul încetează de drept în termen de 30 zile da la data părăsirii domiciliului de către 
titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite de lege 
nu au solicitat locuinţa”. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art.1834 Cod Civil, descendenţii şi ascendenţii 
chiriaşului au dreptul în termen de 30 zile de la data înregistrării decesului chiriaşului, să 
opteze pentru continuarea contractului de închiriere, dacă sunt menţionaţi în contract şi dacă au 
locuit împreună cu chiriaşul. 
 În acest sens, pentru transferarea contractului de închiriere în cazul decesului titularului 
contractului de inchiriere, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ patru condiţii, 
după cum urmează: 

1 sa aiba calitatea de mostenitor din clasa descendentilor sau ascendentilor; 
2 sa fie inscris in contractul de inchiriere; 
3 sa fi locuit impreuna cu titularul contractului de inchiriere; 
4 sa efectueze solicitarea de preluare a contractului de inchiriere in termen de 30 zile 

de la data inregistrarii decesului. 
 Având în vedere că nu au fost îndeplinite toate cerintele legale sus mentionate (nepotul 
nefiind inscris in contractul de inchiriere), solicitarea privind continuarea inchirierii in favoarea 
Dlui Gircoveanu, nu a fost solutionata favorabil. 
 Începând cu data de 26.10.2012, contractul de inchiriere nr.162030/18.12.2009, a 
incetat, fiind emisa in acest sens notificarea nr.149153/09.11.2012, iar prin adresa 
nr.149535/09.11.2012, documentatia a fost transmisa Directiei Juridice, Asistenta de 
Specialitate si Contencios Administrativ pentru a se lua masurile legale in vederea evacuarii 
familiei Gircoveanu din locuinta ce apartine domeniului public al Municipiului Craiova situata 
in Strada Potelu nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4. 
 Însă, la data de 26.10.2012, Dl Gircoveanu Claudiu Marian a chemat in judecata  
Primaria Municipiului Craiova, solicitand instantei de judecata ca prin hotararea ce o va 
pronunta sa dispuna  obligarea  autoritatii publice locale la incheierea contractului de inchiriere 
pentru imobilul cu destinatia de locuinta sociala situat in Municipiul Craiova, Strada Potelu 
nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4, soluţie favorabilă pronunţată în dosarul nr.27958/215/2012 de 
Judecătoria Craiova prin sentinta civila nr.17271/22.11.2012, rămasă definitivă şi irevocabilă. 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2007, Legii nr.114/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, dreptul locativ asupra unei locuinte sociale se 
dobandeste numai daca actul de repartitie este urmat de incheierea contractului de inchiriere; in 
acest sens, nu este posibil să se încheie un contract de închiriere pentru o locuinţă socială în 
absenţa repartiţiei; daca s-ar încheia totuşi un asemenea contract, în absenţa repartiţiei emisă de 
organul competent, contractul va fi lovit de nulitate absolută; nici simpla repartiţie, neurmată 
de încheierea contractului de închiriere, nu conferă vreun drept locativ solicitantului. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data de 
08.02.2013, 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, H.C.L. 
nr.262/29.11.2012, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
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Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. 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 situat în Craiova, cartier Valea Roşie, bl.8, 
cam.9; 
 2. 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; 
 3. Completarea fondului de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari, cu unitatea locativă prevazută la punctul 1 din prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Logofătu Haralambie, a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă, prevăzut la punctul 1 din prezentul raport; 
 5. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Gîrcoveanu Claudiu Marian, a 
spaţiului cu destinaţia de locuinţă socială situat în Municipiul Craiova, Strada Potelu 
nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4; 
 6. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la punctul 5 din prezentul raport;  
 7. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificată la punctul 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
 

 
 
           DIRECTOR EXECUTIV,                ÎNTOCMIT,       
 Adriana Câmpeanu       Pîrvu Doina    
 
             
                       
 
 
                                                               Avizat pentru legalitate, 
                              cons. jur. Ionuţ Galea 
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