
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                              HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor  locuinţe destinate familiilor 
evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.01.2014; 

Având în vedere raportul nr.5743/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova, 
str.Potelu, bl.R19, ap.11, str.Motru, bl.2, sc.2, ap.4 şi cart.Valea Roşie, bl.8, cam.26; 
 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, 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, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 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 şi Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

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 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în proprietatea publică a municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
imobil situat în municipiul Craiova, str.Motru, bl.2, sc.2, ap.4, compus din o 
cameră, în suprafaţă de 12,72 mp. şi dependinţe, în suprafaţă de 10,39 mp. 

Art.2. 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, cam.26, compus 
din o cameră, în suprafaţă de 11 mp. 

Art.3. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unităţile locative prevăzute la art.1 şi 2 
din prezenta hotărâre. 



 
 
Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a trei  locuinţe. 
Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere având ca obiect locuinţele situate în municipiul Craiova, 
str.Potelu, bl.R19, ap.11 şi str.Motru, bl.2, sc.2, ap.4. 

Art.6.  Contractul de închiriere a locuinţei situată în cart.Valea Roşie, bl.8, cam.26, 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 Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară 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 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.5743/15.01.2014 
              Se aprobă, 
                       PRIMAR, 
                        Lia Olguţa Vasilescu 
         
 

RAPORT,  

privind repartizarea a 3 locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, situate în Craiova, Strada Potelu, bl.R19, ap.11, 

Strada Motru, bl.2, sc.2, ap.4 şi Valea Roşie, bl.8, cam.26   

 

În domeniul privat al Municipiului Craiova figurează şi un număr de 354  imobile cu 
destinaţia de locuinţă care au fost transmise în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 şi nr.144/2012 şi 
care au fost repartizate integral beneficiarilor în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.127118/28.08.2013 şi nr.151904/11.10.2013, R.A.A.D.P.F.L Craiova, a comunicat 
spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrare devenite disponibile pe perioada 
exploatării, după cum urmează: 

1. Valea Roşie, bl.8, cam.26, locuinţă compusă din o camera şi dependinţe comune; 
spaţiul a devenit liber prin evacuare; 
 2. Strada Theodor Aman, nr.1, bloc Casa Alba, mansardă, locuinţa compusă din o 
cameră, devenită liberă prin deces.  
 Totodată, şi următoarele locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, au devenit vacante, astfel: 
 1. Strada Motru, bl.2, sc.2, ap.4, compusă din 1 cameră în suprafaţă de 12,72 mp şi 
dependinţe în suprafaţă de 10,39 mp - vacantă prin decesul titularului de contract în data de 
05.02.2013; 
 2. Strada Potelu, bl.R19, ap.11, compusă din 1 cameră în suprafaţă de 22,36 mp şi 
dependinţe în suprafaţă de 28,48 mp - vacantă prin decesul titularului de contract în data de 
30.12.2013. 

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 familiilor evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, 
numit în continuare fond special constituit.  

Astfel, locuinţele vacante vor fi incluse în fondul destinat chiriaşilor din imobile 
naţionalizate constituit prin H.C.L. nr.136/28.03.2013, completat ulterior prin H.C.L. 
nr.472/29.08.2013, H.C.L. nr.504/26.09.2013 şi H.C.L. nr.597/31.10.2013 şi în 
componenţa căruia se află în prezent 107 unităţi locative. 

În conformitate cu dispozitiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin 
Legea nr.84/2008, repartizarea locuinţelor din fondul special constituit se face în ordinea 
de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de autoritatea publică locală anual, înainte de 
fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin hotărârea 
nr.70/28.02.2013, lista privind ordinea de prioritate 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, pentru anul 2013. 
 Lista de priorităţi este unică şi cuprinde toţi solicitanţii de locuinţă (persoane 
singure, familii de 2 sau mai multe persoane), care îndeplinesc criteriile restrictive, în 
ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 
persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 camere, evitandu-se 
repartizarea unor spatii excedentare. 
 Propunerile de repartizare a celor 4 locuinţe vacante compuse din 1 cameră şi 
dependinţe, s-au făcut persoanelor singure, în ordinea de prioritate aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/2013. 
 În acest sens, ţinând cont de faptul că în lista de priorităţi au fost incluşi 63 
solicitanţi din care 39 persoane singure, iar până în prezent trei solicitanţi – persoane 
singure au beneficiat de repartizarea unei locuinţe cu o cameră respectiv poziţia 6, poziţia 
10 şi pozitia 63, au fost transmise în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 2013, 36 
comunicări nominale cu menţiunea că titularii care nu îşi exprimă opţiunea de repartizare 
însoţită de documente justificative sau după caz nu formulează cerere de exprimare a 
refuzului motivat, autoritatea locală va aprecia pasivitatea acestora ca un refuz tacit al 
repartizării uneia din locuinţele devenite disponibile, urmând ca acestea să fie repartizate în 
ordinea listei de prioritate. 
 Astfel, titularii înscrişi în lista de priorităţi la poziţia 12 şi respectiv poziţia 59, au dat 
curs comunicărilor transmise, drept pentru care de la poziţia 1 la poziţia 59, situaţia se 
prezintă după cum urmează:  
 - poziţia 1 – Uţa Gheorghe – comunicarea nr.173276/22.11.2013 (refuz tacit); 
ulterior, prin cererea nr.2364/09.01.2014 a refuzat şi locuinţa din Stada Potelu, bl.R19, 
ap.11 datorită incidentului care a avut loc în data de 07.01.2014 cu o familie de rromi care 
a solicitat repartizarea acestei locuinţe;    
 - poziţia 2 – Butoi Alexandru – comunicarea nr.173280/22.11.2013 şi 
nr.1707/07.01.2014 (refuz tacit); urmare anchetei sociale efectuate în data de 07.01.2014, 
s-a constatat că Dl Butoi s-a mutat în comuna Ghidici, judeţul Dolj de aproximativ 6 luni; 



precizăm faptul că Dl Butoi nu a depus nici documentele necesare actualizării dosarului de 
locuinţă în vederea înscrierii în lista de priorităţi aferentă anului 2014;  
 - poziţia 3 – Nicolaescu Livea – prin cererea nr.4780/13.01.2014 a solicitat 
repartizarea locuinţei din Stada Potelu, bl.R19, ap.11; 
 - poziţia 4 – Gheorghe Emilia – comunicarea nr.173224/03.12.2013 (refuz tacit); 
 - poziţia 5 -  Zevedeanu Eugenia - comunicarea nr.173288/03.12.2013 (refuz tacit); 
 - poziţia 6 – Vilceanu Mihai Silvia (1 persoana), a beneficiat de repartizarea unui 
spatiu cu destinatia de locuinta  conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - poziţia 7 – Stoican Ecaterina – comunicarea nr.173292/03.12.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 8 – Nicola Mitra - comunicarea nr.173295/03.12.2013 (refuz tacit); 
 - poziţia 9 – Calciu Floarea – comunicarea nr.173296/03.12.2013 (refuz tacit); 
 -poziţia 10 – Găman Ionel (1 persoană), a beneficiat de repartizarea unui spaţiu cu 
destinaţia de locuinţă  conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia11 – Dumitru Constantina (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinte  conform H.C.L. nr.472/29.08.2013; 
 - pozitia 12 – Ciubotariu Maria – urmare a comunicării nr.173299/03.12.2013 a 
solicitat repartizarea locuinţei din Strada Motru, bl.2, sc.2, ap.4; 
 - pozitia 13 – Pal Paula – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 14 – Dobrică Sevastiţa - comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 15 – Barbu Marioara - comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 16 – Sandi Maria - comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 17 – Nechita Elena – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 18 – Stefan Maria – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 19 – Safta Mircea – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 20 – Pascu Paul – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 21 – Constantinescu Ionel (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia 22 – Cazacu Ioana –comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 23 – Vizitiu Maria – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 24 – Lungu Alexandra – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 25 – Sarbu Elena – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 26 – Ioan Maria Grunia – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 27 – Grumazescu Elena – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 28 – Dananae Victor – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 29 – Gheban Ionela Antonela (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe conform H.C.L. nr.366/27.06.2013; 
 - pozitia 30 – Cerneţchi Emanuel Mihai, familie formată din 2 persoane, are dreptul 
la o locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 31 – Olteanu Ica – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 32 – Gutue Constanta – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 33 – Gaman Rodica Marioara - comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz 
tacit); 
 - pozitia 34 – Radu Camelia Madalina, familie formată din 2 persoane, are dreptul la 
o locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 35 – Popa Constantin, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 36 – Robu Elena, a beneficiat de repartizarea unei locuinţe conform H.C.L. 
nr.472/29.08.2013; 



 - pozitia 37 – Turnescu Ion, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 2 camere; 
 - pozitia 38 – Balutoiu Gavril, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 39 – Firicescu Gheorghe – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 40 – Militaru Eduard, dosar respins întrucât soţia Militaru Augustina a 
moştenit cota de 5/24 (20,8%)  dintr-un imobil situat în satul Cetăţuia, comuna Cioroiaşi, 
judeţul Dolj reprezentând casă de cărămidă 4 camere în suprafaţă de 60 mp, casă de 
chirpici 2 camere în suprafaţă de 40 mp; 
 - pozitia 41 – Cancea Angelica Florentina, familie formată din 4 persoane, are 
dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 42 – Gheorghe Adela, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 43 –Dumitru Ecaterina, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 44 – Alexandru Marius, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 45 –Rizescu Ilie  - comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 46 – Serban Adrian, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 47 – Alexandru Geta- comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 48 – Dumitrache Pavel Florin, familie formată din 3 persoane, are dreptul la 
o locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 49 – Alexandru Anca, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 50 – Cerbu Alina, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 3 camere; 
 - pozitia 51 – Cerbu Camelia, (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei locuinţe 
conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia 52 – Pirvu Cornelia, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 53 – Cristuinea Florentina – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz 
tacit); 
 - pozitia 54 – Bardacel Tanty – urmare a comunicării nr.176565/26.11.2013 a 
solicitat repartizarea locuinţei din Strada Theodor Aman nr.1, bl.Casa Albă – mansardă; 
ulterior, din verificările efectuate în teren în data de 12.12.2013, de către reprezentanţii 
Serviciului Administrare Locuinţe şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova, s-a constatat că spaţiul cu 
destinaţia de locuinţă de mai sus, a fost ocupat abuziv de către familia Hangu Constantin, 
urmând ca regia să ia măsurile legale potrivit competenţelor ce îi revin; 
 - pozitia 55 – Surdu Dumitru, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 56 – Ioan Mihai, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă cu 
3 camere; 
 - pozitia 57 – Dumitru Dine – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 58 – Ismail Gavril – comunicarea nr.176565/26.11.2013 (refuz tacit); 
 - pozitia 59 – Zlotea Marcela – urmare a comunicării nr.176565/26.11.2013 a 
solicitat repartizarea locuinţei din Valea Roşie, bl.8, cam.26. 



 La data repartizării locuinţelor, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea 
criteriilor de acces prevăzute de lege: 

•  să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
•  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
• să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
• să aibă un venit mediu net lunar/persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul 

câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
analizeaza cererea precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

 Astfel, din verificarea înscrisurilor ce au fost anexate la cererile înregistrate la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.4780/13.01.2014, nr.202602/18.12.2013 şi 
nr.202903/18.12.2013, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de acces de către titularii 
înscrişi în lista de priorităţi la poziţiile 3, 10 şi 59, astfel: 

Dna Nicolaescu Livea: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia notarială 
nr.42/08.01.2014, certificat fiscal nr.580721/11.01.2014); venitul mediu 
net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 843 lei mai mic decat 
venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic 
anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1615 lei (venitul aferent 
lunii octombrie 2013 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
05.12.2013); 

Dna Ciubotariu Maria: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia notarială 
nr.2081/16.12.2013, certificat fiscal nr.568723/17.12.2013, adeverinţa 
nr.3849/16.12.2013 emisă de Primăria Dobroteşti, Judeţul Dolj); venitul mediu 
net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 607 lei mai mic decat 
venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic 
anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1615 lei (venitul aferent 
lunii octombrie 2013 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
05.12.2013); 

-  Dna Zlotea Marcela: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia 
notarială nr.4501/18.12.2013, certificat fiscal nr.568073/16.12.2013); nu a 
realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială nr.4501/18.12.2013). 

 În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele din fondul 
special constituit aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care 
sunt amplasate şi nu pot fi vândute. 
 Locuinţa din Strada Potelu, bl.R19, ap.11, figurează deja în fondul unic de locuinţe 
sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. 
nr.136/28.03.2013. 
 Având în vedere că locuinţele situate în Craiova, Strada Motru, bl.2, sc.2, ap.4 şi 
Valea Roşie, bl.8, cam.26, aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, figurând la 
poziţiile 57, 112, Anexele 1A şi 2A la H.C.L. nr.522/2007, se impune trecerea acestora în 
domeniul public al Municipiului Craiova precum şi includerea lor în fondul de locuinţe 
aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013. 



 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 15.01.2014, 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, H.C.L. 
nr.70/2013 şi Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în proprietatea publică a Municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului imobil 
situat in Craiova, Strada Motru, bl.2, sc.2, ap.4, compus din 1 cameră în suprafaţă de 
12,72 mp şi dependinţe în suprafaţă de 10,39 mp; 
 2. 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 in Craiova, Valea 
Roşie, bl.8, cam.26 compus din 1 cameră de 11 mp; 
 3. 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; 
 4. Completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013 cu 
unităţile locative prevăzute la punctele 1 şi 2 din prezentul raport; 
 5. Repartizarea, în vederea închirierii a 3 locuinţe, către persoanele prevăzute 
în Anexa la prezentul raport; 
 6. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 şi 2 din Anexa la 
prezentul raport; 
 7. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificata la punctul 2 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
 
 
   
             DIRECTOR EXECUTIV,   ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU 
                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana   

 

 

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                         
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu               

 



 

        

        Anexa  

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 

proprietari 

 

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 

TEHNICE 

1. Nicolaescu Livea Strada Potelu, bl.R19, ap.11 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 50,84 mp 

2. Ciubotariu Maria Strada Motru bl.2, sc.2, ap.4 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 23,11 mp 

3. Zlotea Marcela Valea Roşie bl.8, cam.26 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 11 mp 
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