
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 
închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc „B1”, 

în bloc „T1” 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.02.2013; 
          Având în vedere raportul nr. 18562/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 
închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc „B1”, în 
bloc „T1” ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii nr.89/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe,  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; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 5, 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 modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 

închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, transmis din 
proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului şi 
apoi în proprietatea privată a statului, din bloc „B1”, în bloc „T1”, precum şi a 
caracteristicilor tehnice ale acestuia, conform anexei nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor prevăzute 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după adoptarea 
Hotărârii de Guvern privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al 
statului, a acestor bunuri.  

Art.3. 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 
şi nr.184/2008 referitoare la trecerea din proprietatea publică  a municipiului 



 

Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocului de locuinţe pentru tineri 
B1, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului. 

Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu       
Serviciul  Administrare Locuinţe        
Nr.18562/05.02.2013                     
                                                                                                     Se aprobă, 
 
               PRIMAR 
                                                                                            Lia Olguţa Vasilescu      
                                                                           
                                                   

RAPORT, 
 

    În Municipiul Craiova, primul program de construire de locuinţe  pentru tineri 
destinate închirierii, derulat de Agenţia  Naţională pentru Locuinţe s-a concretizat prin 
finalizarea obiectivului de investiţii situat in cartier Craioviţa Nouă, intersecţia B-dul 
Olteniei cu Tineretului, blocul B1, blocul B2, blocul B3 cu un  număr total de 245 
unităţi locative. 
          La finafizarea lucrărilor, potrivit protocoalelor de predare-primire încheiate cu 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cele trei blocuri au fost preluate în domeniul public 
al municipiului Craiova în vederea punerii în funcţiune, exploatării şi administrării. 
 Însă, potrivit prevederilor 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. 
 Astfel, pentru locuinţele finalizate şi înscrise ca mijloace fixe înainte de data 
intrării în vigoare a Legii nr.89/2008 respectiv 24 aprilie 2008, este necesară trecerea 
din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea privată a 
statului. 
 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, blocurile de locuinţe se trec din proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-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.103882/16.07.2008, Guvernul Romaniei a solicitat ca la nivelul Consiliului Local al 
municipiului Craiova să se adopte o hotărâre prin care blocurile B1, B2 si B3 situate 
in cartier Craiovita Noua, să fie trecute din domeniul public al municipiului Craiova în 
domeniul public al statului. 
 Ca urmare, prin H.C.L nr.184/25.09.2008 s-a aprobat trecerea din proprietatea 
publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocului de 



 

locuinţe pentru tineri B1, destinat închirierii, situat în Craioviţa Nouă, Bd. Oltenia - 
Bd. Tineretului cu un număr de 91 unităţi locative.  
 Ulterior, pentru a crea cadrul legal pentru vînzarea locuinţelor către titularii 
contractelor de închiriere, prin Hotărîrea Guvernului nr.587/13.05.2009, blocul B1 a 
fost trecut în proprietatea privată a statului şi a rămas în administrarea Consiliului 
Local al municipiului Craiova.  
 Facem precizarea că blocul B1 a primit denumirea T1 în baza adresei nr.20438 
emisă de Primăria Municipiului Craiova în data de 24.06.2003. 
 Astfel, întrucât denumirea blocului este alta decât cea din H.C.L. nr.184/2008, 
prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.57834/07.05.2012, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului solicită modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.184/2008 în vederea 
modificării Hotărârii Guvernului nr.587/2009. 
 Totodată, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, pentru a 
veni în sprijinul chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din case 
naţionalizate, 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 redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe ANL 
din fondul destinat închirierii şi devenite vacante pe perioada exploatării.  
 În acest sens, trei locuinţe situate în Craiova, Bdul Oltenia, bl.T1, sc.2, ap.15, 
bl.T1, sc.3, ap.8 şi bl.T1, sc.5, ap.1 au fost repartizate chiriaşilor evacuaţi din imobile 
retrocedate în condiţiile O.U.G. nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007 şi în prezent sunt 
trecute în proprietatea privată a statului conform H.G. nr.587/2009. 
 În conformitate cu prevederile 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, este necesar ca cele trei unităţi locative situate în blocul T1 -Bdul 
Oltenia, care au fost repartizate ca locuinţe sociale destinate familiilor evacuate şi 
care în prezent figurează în domeniul privat al statului, să fie preluate în domeniul 
public al Municipiului Craiova. 
 Prin urmare, pentru preluarea în proprietatea publică a celor 3 locuinţe din blocul 
T1, este necesară determinarea valorii de inventar corespunzatoare precum şi 
suprafaţa construită, astfel: 
 

Nr.locuinte 
ANL 

Nr.locuinte 
sociale 

 Nr. total 
unitati 
locative 

1 
cam 

2 
cam 

1 
cam 

2 
cam 

Valoare de 
inventar 
totala 
(lei) 

Valoare de 
inventar 
locuinte 
ANL  
(lei) 

Valoare 
de 
inventar 
locuinte 
sociale 
(lei) 

Suprafata 
construita 
desfasurata 
aferenta 
locuintelor 
ANL 
(mp) 

Suprafata 
construita 
desfasurata 
aferenta 
locuintelor 
sociale 
(mp) 

Bl. 
T1 

91 63 25 2 1 3703796.24 3584086.57 119709.67 5175.15 172.85 

   
 Pe cale de consecinţă se impune modificarea, prin completare, cu următoarele 
poziţii, a inventarului domeniului public al municipiului Craiova, astfel: 
  1. locuinţă socială bl.T1, sc.2, ap.15, valoare de inventar = 33872.66 lei; 



 

  2. locuinţă socială bl.T1, sc.3, ap.8, valoare de inventar =   52533.26 lei;    
  3. locuinţă socială bl.T1, sc.5, ap.1, valoare de inventar =   33303.74 lei;   
  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii 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, O.U.G. nr.74/2007 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. Modificarea denumirii blocului de locuinţe transmis din proprietatea 
publică a Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului şi ulterior 
transferat în proprietatea privată a statului, din bloc “B1” în bloc “T1”precum si 
modificarea caracteristicilor tehnice ale acestuia, conform Anexei 1 la prezenzul 
raport; 
 2. Preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor prevăzute în 
Anexa 2 la prezentul raport, dupa adoptarea Hotararii de Guvern privind 
trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al statului a acestor 
bunuri; 
 3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999 cu bunurile prevăzute în Anexa 2 la prezentul 
raport precum şi finalizarea procedurilor de modificare a H.G.  nr.141/2008 prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj; 
 4. Modificarea pe cale de consecinţă a  H.C.L. nr.184/25.09.2008; 
  
  
 
 
                                                                                
    
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            
                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 

 

                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 
                                                                                             ŞEF SERVICIU, 
                                                                                          Pîrvu Doina Miliana 

 

  
 

 
Vizat de legalitate, 

                                                   Cons.jur. Ionuţ Galea                                                  
                                                                
          
 

       
 



 

         
     

        
 

 Anexa 1 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE, 
  

a construcţiilor de locuinţe care rămân în proprietatea privată a statului 
 
 
  
 

Nr crt Denumirea construcţiei, adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/ 
imobilului 

1 2 3 

1 

blocul T1 ( indicativ proiect - bloc B1) 
Bulevardul Oltenia nr.1A. 
 

Aria desfăşurată construită 
Adt = 5175,15 mp 
Total locuinţe = 88 

(63 cu 1 cam, 25 cu 2 cam) 
Valoare inventar  
3584086,57 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexa 2 

 
 

Modificarea 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  1.6.1. Locuinţă 
socială,  
bl.T1, sc.2, 
ap.15 

Bd. Oltenia Nr.1A 2003 33872.66 Protocol 
predare-
primire 

2  1.6.1. Locuinţă 
socială,  
bl.T1, sc.3, 
ap.8 

Bd. Oltenia Nr.1A 2003 52533.26 Protocol 
predare-
primire 

3  1.6.1. Locuinţă 
socială,  
bl.T1, sc.5, 
ap.1 

Bd. Oltenia Nr.1A 2003 33303.74 Protocol 
predare-
primire 
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