
 
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 
27.03.2014; 

Având în vedere raportul nr.42492/2014 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, cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.45,  cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54 şi 
Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3; 
 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, Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3, compus din 
3 camere, în suprafaţă de 39,90 mp. şi dependinţe, în suprafaţă de 24,81 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.6 vechi, cam.45, 
compus din o cameră, în suprafaţă de 16 mp. şi dependinţe comune 9,30 mp., 
respectiv cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54, compus din o cameră, în suprafaţă 
de 16 mp. şi dependinţe comune 9,30 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 locuinţelor situate în cart.Valea 
Roşie, bl.6 vechi, cam.45,  cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54 şi Aleea 3 
Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3 . 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere având ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3. 

Art.6.  Contractele de închiriere a locuinţelor situate în cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, 
cam.45 şi cam.54, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. 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.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 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.42492/18.03.2014         
              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, Valea Roşie, bl.6 vechi, 
cam.45, Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54 şi Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3   

 

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. 

Potrivit adresei înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.25106/07.02.2014, emisă de R.A.A.D.P.F.L Craiova şi a procesului verbal 
nr.29623/25.02.2014, următoarele spaţii cu destinaţia de locuinţă au devenit disponibile pe 
perioada exploatării, după cum urmează: 

1. Valea Roşie, Strada 22 Decembrie, bl.6 vechi, cam.45, locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din o cameră şi dependinţe comune; spaţiul a 
devenit liber prin evacuare; 
 2.  Valea Roşie, Strada 22 Decembrie, bl.6 vechi, cam.54, locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din o cameră şi dependinţe comune; spaţiul a 
devenit liber prin evacuare; 
 3. Craioviţa Nouă, Aleea Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3, locuinţă administrată de 
Primăria Municipiului Craiova, este compusă din 3 camere în suprafaţă de 39,9 mp şi 
dependinţe în suprafaţă de 24,81 mp, aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a devenit vacantă prin predarea de către fostul chiriaş Pătraşcu 
Ştefan conform procesului verbal nr.29623/25.02.2014, întrucât acesta nu a achitat la 
termen obligaţiile contractuale referitoare la plata cheltuielilor de chirie şi întreţinere, 
documentaţia fiind înaintată Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, pentru luarea măsurilor legale ce se impun în acest caz. 

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, H.C.L. nr.597/31.10.2013 şi H.C.L. 
nr.39/30.01.2014 şi în componenţa căruia se află în prezent 109 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.88/27.02.2014, 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 2014. 
 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 2 locuinţe vacante compuse din 1 cameră şi 
dependinţe, s-au făcut persoanelor singure, iar propunerea de repartizare a locuinţei de 3 
camere s-a făcut primei familii compusă din 3 persoane, în ordinea de prioritate aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/2014. 
 În acest sens, au fost transmise în cursul lunii februarie 2014, comunicări nominale 
cu menţiunea că titularii care nu îşi exprimă opţiunea de repartizare însoţită de documente 
justificative sau după caz nu formulează cerere de refuz 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 13, poziţia 14 şi poziţia 15, au 
dat curs comunicărilor transmise, drept pentru care de la poziţia 1 la poziţia 15, situaţia se 
prezintă după cum urmează:  
 - poziţia 1 – Gheorghe Emilia (1 persoană) – comunicarea nr.28989/24.02.2014; prin 
cererea nr 33150/03.03.2014 a refuzat propunerea de repartizare a uneia din locuinţele 
situate în Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.45 şi respectiv Valea Roşie, bl.6 vechi, cam 54 
întrucât vârsta înaintată şi starea de sănătate nu-i permit folosirea unor dependinţe comune;    
 - poziţia 2 – Stoican Ecaterina (1 persoană) – comunicarea nr.28985/24.02.2014  
(refuz tacit);   
 - poziţia 3 – Nicola Mitra (1 persoana) –comunicarea nr.28979/24.02.2014  (refuz 
tacit);   
 - poziţia 4 - Zevedeanu Eugenia (1 persoană) - comunicarea nr.28977/24.02.2014 
(refuz tacit); 
 - poziţia 5 – Pal Paula (1 persoană), comunicarea nr.28972/24.02.2014  (refuz tacit);   



 - poziţia 6 – Dobrică Sevastiţa (1 persoană) – comunicarea nr.29544/25.02.2014 
(refuz tacit); 
 - pozitia 7 – Barbu Marioara (1 persoană)- comunicarea nr.29589/25.02.2014 (refuz 
tacit); 
 - poziţia 8 – Sandi Maria – (1 persoană)- comunicarea nr.29607/25.02.2014 (refuz 
tacit); 
 -poziţia 9 – Nechita Elena (1 persoană)- comunicarea nr.29609/25.02.2014 (refuz 
tacit); 
 - pozitia 10 – Cazacu Ioana (1 persoană)- comunicarea nr.29612/25.02.2014 (refuz 
tacit); 
 - pozitia 11 – Ştefan Maria (1 persoană)- comunicarea nr.29501/25.02.2014 (refuz 
tacit); 
 - pozitia 12 – Safta Mircea (1 persoană)- comunicarea nr.29539/25.02.2014 (refuz 
tacit);  
 - pozitia 13 – Pascu Paul (1 persoană)- prin cererea nr.29615/25.02.2014 a solicitat 
repartizarea locuinţei din Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.45; 
 - pozitia 14 – Lupencea Aurora (3 persoane)- prin cererea nr. 34016/04.03.2014 a 
solicitat repartizarea locuinţei din Craioviţa Nouă, Aleea Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3; 
 - pozitia 15 – Vizitiu Maria (1 persoană)- prin cererea nr.28912/24.02.2014 a 
solicitat repartizarea locuinţei din Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54; 
 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.29615/25.02.2014, nr.34016/04.03.2014, şi 
nr.28912/24.02.2014, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de acces de către titularii înscrişi 
în lista de priorităţi la poziţiile 13, 14 şi 15, astfel: 
 

Domnul Pascu Paul: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia notarială 
nr.64/20.02.2014, certificat fiscal nr.593846/20.02.2014); venitul mediu 
net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 594,42 lei - mai mic 
decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin 
statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1625 lei (venitul 
aferent lunii ianuarie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data 
de 07.03.2014); 

Fam Lupencea Aurora: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţiile 
notariale nr. 156, 157 şi 158 / 26.02.2014, certificate fiscale nr.596416, 596423 şi 
596428 / 26.02.2014); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 
12 luni respectiv 403 lei - mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional 



de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează 
locuinţa respectiv 1625 lei (venitul aferent lunii ianuarie 2014 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 07.03.2014); 

-  Dna Vizitiu Maria: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia notarială 
nr.95/20.01.2014, certificat fiscal nr.594340/21.01.2014); venitul mediu 
net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 861 lei - mai mic 
decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin 
statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1625 lei (venitul 
aferent lunii ianuarie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data 
de 07.03.2014); 

 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. 
 Având în vedere că locuinţele situate în Craiova, Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.45, 
Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54 şi Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3, aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, figurând la poziţiile 88 şi 106 - 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 19.02.2014, 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.88/2014, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  a 
Capitolului V Cod Civil – Titlul IX şi a 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, 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, Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3, compus din 3 camere în 
suprafaţă de 39,90 mp şi dependinţe în suprafaţă de 24,81 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 în Craiova, Valea 
Roşie, bl.6 vechi, cam.45 compus din 1 cameră de 16 mp şi dependinţe comune 9,30 
mp, respectiv Valea Roşie, bl.6 vechi, cam. 54 compus din 1 cameră de 16 mp şi 
dependinţe comune 9,30 mp; 
 3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, 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 locuinţa prevăzută la punctul 1 din prezentul raport; 
 7. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctul 
2 din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
   
             DIRECTOR EXECUTIV,    
                 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.  

PASCU PAUL 

Valea Roşie, Bl. 6 vechi, Cam. 45 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 16,00+9,30 mp 

2.  

LUPENCEA AURORA 

Aleea 3 Castanilor (fost. Cart. 
Corniţoiu), bl.F, Sc. 1, ap.3 

Nr. camere: 3 

Suprafata utila: 64,71 mp 

3.  
VIZITIU MARIA 

Valea Roşie, Bl. 6 vechi, Cam. 54 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 16,00+9,30 mp 
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