
      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, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova  

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 

Având în vedere raportul nr.20897/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 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, precum şi locuinţe din domeniul privat al 
municipiului Craiova;      

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 
locuinţele 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 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



 
Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Fond Locativ şi Control Asociatii de Proprietari  
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr. 20897/10.02. 2014                                                         SE APROBA                                                               
                                                                                                PRIMAR,                                    
                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu                                                                                                

  
 Raport  

 
  Prin intermediul Agenţiei Nationale pentru Locuinţe, în Municipiul Craiova au 

fost construite pe amplasamentul din Craioviţa Noua, intersecţia Bd. Oltenia cu Bd. 
Tineretului, blocurile T1, T2, T3 - regim de înălţime P+2(3)E, cu un total de 245 unităţi 
locative. 

 În conformitate cu prevederile art.8, alin. 2 din Legea nr. 152/1998, republicata, 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, fac obiectul proprietaţii private a statului şi sunt administrate de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 

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

  Având în vedere că în data de 17 si 29 decembrie 2013 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,  chiriaşii au solicitat prelungirea duratei acestora 

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

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

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

 Totodată, în baza dispoziţiilor art.13 din O.U.G. nr.40/1999 aprobată prin Legea 
241/2001, prelungirea contractelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute de 
stat sau de unităţile administrativ teritoriale ale acestuia, nu se aplică pentru contractele 
ai căror titulari de contract sau membri de familie mentionaţi în contract sunt 
proprietari ai unei locuinţe ori au instrăinat o locuinţă corespunzătoare după data de 1 
ianuarie 1990.   

  Astfel, la prelungirea contractului de închiriere, titularul şi membrii familiei 
mentionaţi în contract trebuie să reconfirme încadrarea în prevederile legale referitoare 
la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi să facă dovada achitării obligaţiilor 
asumate prin contract cu privire la plata chiriei şi a cotelor de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de locatari. 

Din verificarea documentelor justificative necesare în analiza cererilor de 
prelungire a duratei contractelor de închiriere:  declaraţia notarială, certificatul de 
atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe, adeverinţa de la Asociaţia de 
locatari, s-a constatat că pentru blocul T1 –3 solicitanţi  îndeplinesc condiţiile pentru 



prelungirea contractului, pentru blocul T2-8 solicitanţi  îndeplinesc condiţiile pentru 
prelungirea contractului iar pentru blocul T3 -4   solicitanti îndeplinesc conditiile 
pentru prelungire. 

 In raport cu prevederile legale mai sus  mentionate,  Consiliul Local al 
municipiului Craiova a aprobat  prin HCL 793/2013 si HCL 38/2014 prelungirea unui 
numar de 115 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 . 

Ulterior, un numar de  15 solicitari de prelungire a duratei contractelor de 
inchiriere au fost formulate pana la data de 07.02.2014 prin cerere in format liber 
inregistrata la CIC si se afla  la Serviciul Administrare Locuinte 

Drept urmare, un număr de  15 solicitanţi vor fi propuşi conform Anexei 1, 
pentru prelungirea duratei contractului de închiriere, pe o perioadă de un an. 

La încheierea actelor adiţionale ce se vor întocmi în acest sens pentru cei 14 
solicitanţi din Bd. Oltenia, în conformitate cu dispozitiile art. 8, alin 4 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situaţia se prezintă astfel: 

a) pentru 14 titulari care au depăşit vârsta de 35 ani, s-a procedat la majorarea 
chiriei în cadrul prelungirilor anterioare; 

b) pentru 1 titular care are sub 35 de ani, se menţine nivelul chiriei calculat în 
conformitate H.G. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia. 

Recalcularea chiriei se va face in conformitate cu H.C.L. nr.321/2007, in functie 
de recuperarea nivelului investitiei si aplicarea unor cote de profit diferentiate in 
functie de valorile investitiei, astfel incat nivelul chiriei pe metru patrat sa fie unitar 
pentru toti locatarii. 

     Consiliul Local al municipiului Craiova administrează şi 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 şi 
prelungirea duratei acestora. În această situaţie, sunt înregistrate un număr de 2 
solicitări de prelungire a duratei contractelor de închiriere ce au fost formulate prin 
cerere în format liber  la CIC şi se află  la Serviciul Administrare Locuinte .  

  Din verificarea înscrisurilor pe care solicitanţii le-au depus, respectiv 
declaraţia notarială, certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe, 
adeverinţa de la Asociaţia de locatari/proprietari, se propune înscrierea celor 2  
solicitanţi  în Anexa  2 la prezentul raport. 

Până în prezent, pentru o parte din aceste locuinţe, în baza art. 72 din Legea 
114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare a intervenit tacita 
relocaţiune, aşa cum este prevăzut în dispoziţiile art. 1810 cod civil astfel “dacă, după 
împlinirea   termenului  locatarul  continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească 
obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă 
locaţiune, în condiţiile celei vechi inclusiv în privinţa garanţiilor”. De asemenea, 
potrivit dispoziţiilor art.32 din HG 1275/2000, contractele de închiriere se încheie pe o 



perioadă determinată pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş consemnat prin 
contract scris, contract ce se consideră menţinut în continuare ca urmare a 
necomunicării intenţiei proprietarului de a nu prelungi contractul de închiriere 

  Contractele  de închiriere pentru locuinţele ANL şi contractele pentru 
locuinţele ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, vor fi prelungite prin 
act adiţional  pentru cele care a intervenit tacita relocatiune, pe o perioadă de un an de 
la data formulării cererii, dată la care încetează tacita relocaţiune, iar pentru titularii 
care au depus solicitarea de prelungire în termen, prin act adiţional pentru o perioadă de 
un an.   
   Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art.8, alin. 4, alin. 5 din 
Legea nr.152/1998, republicată cu modificările ulterioare privind infiinţarea Agenţiei 
Nationale pentru Locuinte, art. 32 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuintei nr.114/1996, modificată şi completată, art.72 din Legea Locuintei 
nr.114/1996, republicata, modificata şi 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 închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional  prevazute în 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 în 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 şi 2 
din prezentul raport. 

 
 

   Director Executiv,                     Şef Serviciu 
 Adriana Cîmpeanu                                        Doina Pîrvu

   
  
 
           Întocmit 
                                                     Insp. Magda Boicea

      
                                   
                                                                                                                           

     Avizat pentru legalitate, 
                                                   cons. Jur. Dana Boşoteanu 
 



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 149898 17/12/2003 Negrea Violeta Oltenia 1A T1 5 13 

2 149901 17/12/2003 Salceanu Poenaru Gabriel Danut Oltenia 1A T1 5 16 

3 149904 17/12/2003 Patru Emanuel Dumitru Oltenia 1A T1 5 19 

4 238967 29/12/2004 Camen Georgeta Oltenia 1B T2 1 4 

5 238972 29/12/2004 Tudosie Ovidiu Nicu Oltenia 1B T2 1 9 

6 238974 29/12/2004 Nicolaie Angela Oltenia 1B T2 1 11 

7 238982 29/12/2004 Afrem Petrica Oltenia 1B T2 2 7 

8 238986 29/12/2004 Cercel Alexandru Liviu Oltenia 1B T2 2 11 

9 238998 29/12/2004 Pirvu Jenica Adrian Oltenia 1B T2 3 3 

10 239017 29/12/2004 Guta Elena Oltenia 1B T2 4 9 

11 239036 29/12/2004 Stancele Mihaela Carmen Oltenia 1B T2 5 8 

12 239045 29/12/2004 Dumitra Ion Oltenia 1C T3 1 6 

13 239047 29/12/2004 Birlea Marian Oltenia 1C T3 1 8 

14 239051 29/12/2004 Ciobanu Violeta Oltenia 1C T3 1 12 

15 239057 29/12/2004 Nicola Mirela Oltenia 1C T3 2 6 

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

           

          

          

          

          

          

          

 



                                                                                                                                                                        
           Anexa 2 
 

Prelungire contracte de închiriere pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Craiova FEBRUARIE 2014 

 
  
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Adresa locuinţei Nr. contract 
închiriere/durata 
contract 

1 PANDURU ARISTIDE Str. Bibescu nr. 84, bl. 
A13, sc.1, ap. 33 

Contract de inchiriere 
nr.75545/01.02.2001/01.
02.2014 

2 POPESCU MARIA Str. Motru, bl. 1, sc.2, 
ap.6 

Contract de inchiriere 
nr.75002/03.01.2001/18.
10.2013 
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