
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

 
                HOTĂRÂREA NR._____ 

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 

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

Având în vedere raportul nr.18833/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional;      

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi completată, art.8, alin.4 şi 5 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi 
Titlului IX, Capitolul V - Contractul de locaţiune din Codul Civil; 
          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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Patrimoniu  
Serviciul Administrare Locuinte  
Nr.18833 /05.02. 2013        

                                 
SE APROBA 

                                                                                                                         
PRIMAR, 

                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu                                                                                                
  

 Raport  
 

 Prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, in Municipiul 
Craiova au fost construite pe amplasamentul din Craiovita Noua, intersectia 
Bd. Oltenia cu Bd. Tineretului, blocurile T1, T2, T3 - regim de inaltime 
P+2(3)E, cu un total de 245 unitati locative. 

 In conformitate cu prevederile art.8, alin. 2 din Legea nr. 152/1998, 
republicata, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuintele 
pentru tineri destinate inchirierii, fac obiectul proprietatii private a statului si 
sunt administrate de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 Cele 3 blocuri au fost date integral in folosinta beneficiarilor in lunile 
martie 2003 (bl.T1, scarile 1, 2, 3),  decembrie 2003 (bl.T1, scarile 4, 5, 6) si 
respectiv decembrie 2004 (bl.T2 si bl.T3).  

 Având în vedere ca in data de 17 si 29 decembrie 2012, contractele de 
închiriere pentru  locuinţele din blocurile T1, T2 şi T3 situate în Craiova, bdul. 
Oltenia nr. 1A, 1B, respectiv 1C, au ajuns la termen,  chiriasii au solicitat 
prelungirea duratei acestora.   

In conformitate cu dispoziţiile art.8, alin. 4 si alin. 5 din Legea nr. 
152/1998 republicata,cu modificarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de inchiriere se face pe o 
perioada de un an, la toate prelungirile succesive ale contractului de 
inchiriere, în următoarele condiţii:  

a) prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au implinit 
vârsta de 35 de ani; 

b) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la 
cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au implinit vârsta de 35 
de ani. 

 Totodata, in baza dispozitiilor art.13 din O.U.G. nr.40/1999 aprobata 
prin Legea 241/2001, prelungirea contractelor pentru spatiile cu destinatia de 
locuinta detinute de stat sau de unitatile administrativ teritoriale ale acestuia, 
nu se aplica pentru contractele ai caror titulari de contract sau membri de 
familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte ori au instrainat 
o locuinta corespunzatoare dupa data de 1 ianuarie 1990.   

  Astfel, la prelungirea contractului de inchiriere, titularul si membrii 
familiei mentionati in contract trebuie sa reconfirme incadrarea in prevederile 
legale referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate si sa faca dovada 

    Nicoleta MIULESCU



achitarii obligatiilor asumate prin contract cu privire la plata chiriei si a cotelor 
de contributie la cheltuielile asociatiei de locatari. 

Din verificarea documentelor justificative necesare in analiza cererilor de 
prelungire a duratei contractelor de inchiriere:  declaratia notariala, certificatul 
de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe, adeverinta de la 
Asociatia de locatari, s-a constatat ca pentru blocul T1 - 3  solicitanti  
indeplinesc conditiile pentru prelungirea contractului, pentru blocul T2 - 7 
solicitanti  indeplinesc conditiile pentru prelungire, iar pentru blocul T3 - 6  
solicitanti indeplinesc conditiile pentru prelungire.  

 In raport cu prevederile legale mai sus  mentionate, Consiliul Local al 
municipiului Craiova a aprobat prelungirea unui numar de 125 contracte  de 
inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite 
prin programe de investitii la  

nivel national, solicitantilor care au indeplinit conditiile de prelungire 
astfel: 71 contracte prin HCL 300/2012, 54 contracte prin HCL 25/2013. 

Ulterior, un numar de 16 solicitari de prelungire a duratei contractelor de 
inchiriere au fost formulate pana la data de 05.02.2013 prin cerere in format 
liber inregistrata la CIC si se afla  la Serviciul Administrare Locuinte. 

Drept urmare, un număr de 16 solicitanti vor fi propusi conform Anexei 
1 la prezentul raport, pentru prelungirea duratei contractului de închiriere, pe o 
perioada de un an. 

La incheierea actelor aditionale ce se vor intocmi in acest sens, pentru 
cei 16 solicitanti care au depasit varsta de 35 ani, in conformitate cu dispozitiile 
art.8, alin 4 din Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte,  s-a procedat la majorarea chiriei in cadrul 
prelungirilor anterioare; 

     Consiliul Local al municipiului Craiova administrează si locuinţele 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova cumpărate prin licitaţie 
în anii 2000 şi 2001 identificate în H.C.L. nr. 522/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  prin care s-a aprobat inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, locuinţe repartizate în 
temeiul Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

   Contractele de închiriere pentru o parte din  locuinţele 
menţionate, prelungite prin acte adiţionale, au ajuns  la termen  motiv pentru 
care se impune si prelungirea duratei acestora.În această situaţie, sunt 
inregistrate un numar de 7 solicitari de prelungire a duratei contractelor de 
inchiriere  ce au fost formulate prin cerere in format liber  la CIC si se afla  la 
Serviciul Administrare Locuinte .  

 Din verificarea inscrisurilor pe care solicitantii le-au depus, referitoare la 
declaratia notariala, certificatul de atestare fiscală eliberat de Directia Taxe si 
Impozite, adeverinta de la Asociatia de locatari/proprietari, se propune 
inscrierea celor 7 solicitanti  în Anexa  2 la prezentul raport. 

Pana in prezent,  pentru o parte din aceste locuinte, in baza art. 72 din 
Legea 114/1996 republicata  a intervenit tacita relocatiune, asa cum este 
prevazut in dispozitiile art. 1810 cod civil astfel “daca, dupa implinirea   
termenului  locatarul  continua sa detina bunul  si sa isi indeplineasca 
obligatiile fara vreo impotrivire din partea locatorului, se considera incheiata o 



noua locatiune, in conditiile celei vechi inclusiv in privinta 
garantiilor”.Deasemenea, potrivit dispoziţiilor art.32 din HG 1275/2000 
contractele de inchiriere se incheie pe o perioada determinata pe baza acordului 
dintre proprietar şi chiriaş consemnat prin contract scris, contract ce se 
considera mentinut in continuare ca urmare a necomunicarii intentiei 
proprietarului de a nu prelungi contractul de inchiriere 

 Contractele  de inchiriere   pentru locuintele ANL si contractele incheiate 
cu  titularii inscrisi in  Anexa 2 pentru locuintele apartinand domeniului privat 
al municipiului Craiova, vor fi prelungite prin act aditional  pentru cele care a 
intervenit tacita relocatiune, pe o  perioada de un an de la data formularii 
cererii, data la care inceteaza tacita relocatiune, iar pentru titularii care a depus 
solicitarea de prelungire in termen, prin act aditional pentru o perioada de un 
an.   
  Fata de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.8, alin. 4, alin. 5 din 
Legea nr.152/1998, republicata cu modificarile ulterioare privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, art.32 din Hotararea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, modificată şi completată, 
art.72 din Legea Locuintei nr.114/1996, republicata, modificata si completata, 
Titlul IX,  Capitolului V Contractul de locatiune din Codul civil, precum şi a  
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată 
şi completată, propunem spre aprobare Consiliului Local: 

 1.Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioada de 1 
an a locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional,  prevazute in Anexa 1  care 
face parte  integranta din prezentul raport; 
2.  Prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de 1 
an pentru locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, prevazute in Anexa 2 care face parte  integranta din 
prezentul raport. 
3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte 
adiţionale care au ca obiect prelungirea contractelor de închiriere 
prevazute la punctul 1 si punctul 2 din prezentul raport. 
 

Director executiv,                     Sef Serviciu 
 Adriana Cîmpeanu                              Doina Pirvu
   

  
 
          Întocmit 
                                      Insp. Magda Boicea 

     
                                   
                                                                                                                           

            Avizat pentru legalitate, 
                                                     cons. Jur. Ionut Gâlea 
 
 



 
                                                                                                                



Anexa 1 

Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL 

Nr NR_CONT DATA_CONT NUME PRENUME STR_CO NR_CO BL_CO SC_CO 
AP_C
O 

1 149877 17/12/2003 Milut Valentina Oltenia 1A T1 4 5 

2 149901 17.12.03 Salceanu Poenaru Gabriel Danut Oltenia 1A T1 5 16 

3 149907 17/12/2003 Stanel Sorinel Gabriel Oltenia 1A T1 6 2 

4 238981 29/12/2004 Trifu Georgeta Oltenia 1B T2 2 6 

5 238993 29/12/2004 Luta Tudor Dorel Oltenia 1B T2 2 18 

6 239022 29/12/2004 Postelnicu Eliza Oltenia 1B T2 4 14 

7 239027 29/12/2004 Ciripan Dora Gabriela Oltenia 1B T2 4 19 

8 239036 29/12/2004 Stancele Mihaela Carmen Oltenia 1B T2 5 8 

9 239037 29/12/2004 Miroiu Mihaela Angela Oltenia 1B T2 5 9 

10 239038 29/12/2004 Vulpe Lelia Oltenia 1B T2 5 10 

11 239046 29/12/2004 Barbulescu Marius Gheorghe Oltenia 1C T3 1 7 

12 239077 29/12/2004 Udrescu Leontin Oltenia 1C T3 3 6 

13 239093 29/12/2004 Rusu Florentina Oltenia 1C T3 4 9 

14 239098 29/12/2004 Vinatoru Roxana Luminita Oltenia 1C T3 4 14 

15 239099 29/12/2004 Nitu Camelia Magdalena Oltenia 1C T3 4 15 

16 239100 29/12/2004 Ciuciulin Cristian Oltenia 1C T3 4 16 
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           Anexa 2 

 
Prelungire contracte de închiriere pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Craiova 
 

  
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Adresa locuinţei Nr. contract 
închiriere/durata contract 

 
1 

ANGHEL ALEXANDRU 
PAUL 

 Craiova,str. 
Pascani, bl. B29 ap. 
1 

Contract de închiriere nr. 
64324/13.12.2000/13.12.
2012 
 

2 IOVA GHEORGHE Craiova, bd Dacia, 
bl. D21, sc.3, ap. 
18 

Contract de închiriere nr. 
64550/28.12.2000/28.12.
2012 
 

3 PANDURU   ARISTIDE Craiova,str. 
Bibescu nr. 84, bl. 
A13, sc.1, ap. 33 

Contract de închiriere 
nr.75545/01.02.2001/01.
02.2013 

4 ION MARIA Craiova, Strada 
Motru nr. 23, bl. 1, 
sc.1, ap. 10 

Contract de închiriere 
nr.64323/13.12.2000/13.
12.2012 

5 ENACHE EMILIA Craiova, str. Brestei 
nr. 257, bl. 51gars, 
sc.1, ap. 303 

Contract de închiriere 
nr.11102/18.03.2003/17.0
3.2010 

6 CALINESCU TIBERIUS Craiova, str. Brestei 
nr. 257, bl. 51gars, 
sc.1, ap. 309 

Contract de închiriere 
nr.11101/18.03.2003/17.0
3.2011 

7 JIGHEREANU MARIA Craiova, str. Brestei 
nr. 257, bl. 51gars, 
sc.1, ap. 202 

Contract de închiriere 
nr.39037/18.12.2003/22.
12.2012 
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