
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată 

a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de 
Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. 

Părului, nr.19  
 

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

   Având în vedere raportul nr. 21080/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a 
municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Părului, nr.19; 
          În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată şi ale Capitolului V,  Titlul IX din Codul Civil;              
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale;   

 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  repartizarea, în vederea închirierii, către Nedelcu Mariana, a unei 
locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Părului, nr.19, identificată conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Nedelcu 
Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 
 
 

 

        PRIMAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.21080/05.02.2013 

          Se aprobă,  
                     Primar  
                                         Lia Olguţa Vasilescu 

 
RAPORT, 

 
 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 sociala, aprobată prin H.C.L. nr.26/2012  
întrunită în data de 08.02.2013 a analizat situaţia Dnei Nedelcu Mariana şi a hotărât 
repartizarea către acesta a locuinţei proprietate privată a Municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada Părului nr.19 (17 ), compusă 
din două dormitoare de 28,90 mp, respectiv 13,20 mp, bucătărie de 11,77 mp, culoar de 12,02 
mp, wc de 2,28 mp şi teren curte 30 mp în indiviziune.  

 Pentru a hotărâ astfel, comisia socială a avut în vedere urmatoarele: 

Dna Nedelcu Mariana, în vârstă de 49 ani, este bunica paternă a minorului Geambaşu 
Marian Gabriel - persoană cu deficienţă funcţională gravă, fiind încadrat în gradul de handicap 
grav conform certificatului nr.2444/13.12.2011 emis de Consiliul Judeţean Dolj - Comisia 
Pentru Protecţia Copilului. 

În fapt, Dna Nedelcu locuieşte împreună cu minorul în imobilul compus din două 
camere situat în Craiova, Strada Mihail Moxa, bl.H2, sc.l, ap.9 proprietatea Dluî Nicu Marin şi 
achită o chirie lunară de 630 lei conform contractului de închiriere încheiat prin Agenţia 
Imobiliară S.C. Eurocrai S.R.L. în data de 18.04.2012 cu termen de valabilitate până la data de 
18.04.2013. 

Minorul Geambaşu Marian Gabriel în vârstă de 5 ani este o persoană cu handicap fizic, 
aflată într-o situaţie specială, cu nevoi provocate de incapacităţi personale respectiv o cameră 
strict igienizată, sprijin permanent, fiind în permanenţă îngrijit de bunica Nedelcu Mariana. 

Conform certificatului de naştere înregistrat sub nr.323/21.08.2007, minorul Geambaşu 
Marian Gabriel s-a născut la data de 15.08.2007 în localitatea Calafat, judeţul Dolj, este fiul lui 
Florin şi Gabriela Vicţoriţa. 

Întrucât mama Geambaşu Gabriela Vicţoriţa a decedat în data de 15.08.2007 conform 
certificatului de deces nr. 2031/17.08.2007, iar tatăl Geambaşu Florin este plecat din ţară, fară 
a mai păstra legătura cu minorul - conform declaraţiei titularei, în prezent acesta se află în 
îngijirea bunicii paterne. 

Având în vedere că minorul necesită măsuri speciale de îngrijire şi protecţie, iar Dna 
Nedelcu Mariana nu are posibilitatea de a asigura prin mijloace şi eforturi proprii o locuinţă 
care să satisfacă cerinţele persoanei cu dizabilităţi, aceasta s-a prezentat în audienţa Dnei 



Primar Lia Olguţa Vasilescu din data de 21.09.2012 şi a solicitat repartizarea unei locuinţe care 
să-i asigure condiţiile minime necesare de îngijire a minorului cu deficienţe fizice şi mentale. 

Prin cererea nr.7129/16.01.2013, Dna Nedelcu anexează documente care reconfirmă 
îndeplinirea condiţiilor de acces la o locuinţă din fondul de stat respectiv nu a vândut o 
locuinţă după 01.01.1990, nu deţine o locuinţă proprietate personală şi nu are calitatea de 
chiriaş la o altă locuinţă din fondul locativ de stat (declaraţie autentificată sub nr. 
167/11.01.2013, certificat de rol nr.487759/14.01.2013), iar prin cererea nr. 17431/01.02.2013 
anexează încheierea pronunţată de Judecătoria Craiova la data de 13.12.2012 în dosarul 
nr.26029/215/2012 şi totodată solicită repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Părului 
nr.19. 

Prin încheierea menţionată mai sus, se instituie curatela pentru bolnvul Geambaşu 
Marian Gabriel şi se numeşte curator Dna Nedelcu Mariana în vederea administrării bunurilor 
şi apărării intereselor. 

Întrucât bolnavul minor Geambaşu Marian Gabriel este o persoană cu deficienţe 
funcţionale grave, acesta este în imposibilitatea de a efectua acte de administrare sau de a-şi 
apăra interesele inclusiv interesul major privind asigurarea unei locuinţe care să-i ofere condiţii 
rezonabile de viaţă şi dezvoltare fizică şi intelectuală. 

Facem precizarea că în înţelesul H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Comisiei Sociale, copilul este definit ca fiind „copilul provenit din căsătoria 
soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat precum şi copilul încredinţat unuia dintre soţi, 
dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela". 

Spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, str. Părului nr.19 (17), aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, figurând la poziţia 314 Anexa I A  la H.C.L. 
nr.226/2010 ce modifică H.C.L. nr.522/2007 şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L 
Craiova. Locuinţa are în compunere două dormitoare de 28,90 mp, respectiv 13,20 mp, 
bucătărie de 11,77 mp, culoar de 12,02 mp, wc de 2,28 mp şi teren curte 30 mp în indiviziune 
şi a devenit vacantă ca urmare a evacuării fostului chiriaş în data de 07.11.2012. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat se face în ordinea de 
prioritate aprobată anual de autoritatea publică locală. 

Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă destinate 
închirierii din fondul locativ .de stat, se întocmeşte în baza criteriilor adoptate de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr.58/2012, criterii care se divid in doua 
capitole:riterii restrictive (titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia să nu fi 
vândut o locuinţă după 01.01.1990, să nu deţină o locuinţă în proprietate, sa nu aibă calitatea 
de chiriaş la o alta locuinţa din fondul locativ de stat); 

1 criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj (condiţii de locuit, numărul copiilor în 
întreţinere, starea de sănătate a familiei, persoane/familii evacuate sau în curs de evacuare, 
tineri care au vârsta de până la 35 ani, familii sau tineri proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială, beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiarii Decretului - lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, veteranii şi văduvele de război, venitul mediu net lunar/membru de familie, 
vechimea cererii). 



Având în vedere că, în baza dispoziţiilor art.l din O.U.G. nr.68/2006, locuinţele aflate în 
proprietatea unităţii administrativ teritoriale devenite vacante pe perioada exploatării, au 
fost repartizate cu prioritate persoanelor si/sau familiilor evacuate din locuinţe 
retrocedate in natura foştilor proprietari şi 
ţinând cont de faptul că din anul 2003, în Municipiul Craiova nu s-au derulat programe de 
construcţie de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2007 nu au mai fost întocmite liste de 
priorităţi pentru repartizarea unei locuinţe sociale/fond de stat. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.19302/05.02.2013 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 08.02.2013, în conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. 
nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, a 
Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată şi art.36, alin.2, 
lit.d coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Nedelcu Mariana, a locuinţei 
proprietate privată a Municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada Părului, nr.19 (17), identificată 
conform anexei la prezentul raport. 
  

 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 
            Adriana Cîmpeanu                                                                      

                       ÎNTOCMIT, 
                                         Şef Serviciu 
                                          Pîrvu Doina 
 
                                                      Avizat pentru legalitate, 
                           cons. jur. Ionuţ Galea 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                               Anexa 
 

Propunere repartizare spaţiu disponibil cu destinaţia de locuinţă ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea R.A.A.D.P.F.L. 

Craiova, situat în Strada Părului nr.19(17) 
 
 
 
 

        
N

R. 
C

RT. 

DENUMIREA INCAPERII SUPRAFATA 
(mp) 

1 Dormitor 28,90 

2 Dormitor 13,20 

3 Bucatarie 11,77 

4 Culoar 12,02 

5 WC 2,28 

6 Teren curte 30 mp 

 în indiviziune 
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