
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                              HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe situate în municipiul 
Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 

Având în vedere raportul nr.56251/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
patru locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19,  cart.Valea 
Roşie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 şi str.General Gh. Magheru, nr.60; 
 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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 3 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor imobile 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Sadoveanu Eufrosina, a locuinţei 
situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19,  compusă din 1 
cameră, în suprafaţă de 11 mp. şi dependinţe comune, în suprafaţă de 2,61 mp. 



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

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 şi art.3 din prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. 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.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.8. 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.56251/11.04.2014        
                        Se aprobă, 
                         PRIMAR, 
                        Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT,  

privind repartizarea a 4 locuinţe  situate în Craiova, Valea Roşie, bl.7, cam.19, Valea 
Roşie, bl.7, cam.51, Strada Corneliu Coposu, nr.83 şi Strada General Gh. Magheru, 

nr.60   

În conformitate cu prevederile art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat 
prin O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea 
unităţilor administrativ teritoriale, devenite vacante pe perioada exploatării, se repartizează 
de către Consiliul Local mai întâi chiriaşilor evacuaţi din imobile nationalizate prevăzuti la  
art.1 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea 
locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată şi modificată 
prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000. 

Potrivit adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.165204/03.12.2012, nr.185377/18.12.2012 şi nr.141096/24.09.2013 emise de 
R.A.A.D.P.F.L Craiova, următoarele spaţii cu destinaţia de locuinţă au devenit disponibile 
pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, după cum urmează: 

1. Valea Roşie, bl.7, cam.51, locuinţă administrată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este 
compusă din o cameră de 11 mp şi dependinţe comune de 2,61 mp; spaţiul a devenit liber 
prin evacuare; 
 2.  Valea Roşie, bl.7, cam.19, locuinţă administrată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este 
compusă din o cameră de 11 mp şi dependinţe comune de 2,61 mp; spaţiul a devenit liber 
prin evacuare; 
 3. Strada General Gheorghe Magheru nr.60 (fost nr.52), locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din dormitor de 16 mp, dormitor de 14 mp, hol de 
10 mp, vestibul de 4,25 mp, verandă de 3,25 mp, teren curte 400 mp (în indiviziune); 
spaţiul a devenit liber prin evacuare; 
 4. Strada Corneliu Coposu (fostă Mesteacănului) nr.83, locuinţă administrată de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este compusă din dormitor de 15,60 mp, dormitor de 15,44 mp, 
bucatarie de 6,80 mp, vestibul de 4,63 mp; spaţiul a devenit liber prin evacuare. 
 Toate spaţiile cu destinaţia de locuinţă menţionate fac parte din domeniul privat al 
municipiului Craiova şi figurează înscrise la poziţiile 71 Anexa 1A şi poziţile 287 respectiv 
265 Anexa 2A la H.C.L. nr.522/2007. 



 Condiţiile insalubre, starea de degradare semnificativă, faptul că cele 4 locuinţe nu 
oferă un grad de confort şi siguranţă corespunzătoare, ridică probleme sub aspectul 
convieţuirii împreună cu chiriaşii vecini, dependintele comune, neîndeplinirea de către o 
parte dintre acestea a exigenţele minimale prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie suficiente motive care au condus la 
refuzul (tacit sau expres) acestor locuinţe de către toţi titularii înscrişi în lista de prioritati 
pentru repartizarea locuintelor destinate chiriaşilor din imobile naţionalizate aprobată 
prin H.C.L. nr.88/27.02.2014, situaţie ce a fost prezentată în mod detaliat în raportul 
nr.56249/11.04.2014. 
 Având în vedere necesitatea exploatării în continuare a bunurilor, în conformitate cu 
prevederile legale sus-menţionate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din data de 
15.01.2014 referitoare la menţinerea regimului juridic al locuinţelor proprietate privată a 
Municipiului Craiova devenite vacante pe perioada exploatării, cele 4 spaţii cu destinaţia 
de locuinţă, fac obiectul propunerilor de repartizare mai întâi către titularii înscrişi în lista 
de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat – locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al Municipiului Craiova şi apoi către cei din lista pentru repartizarea 
locuinţelor sociale – locuinţe ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova; cele 
două liste de priorităţi au fos aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.686/28.11.2013. 
 Aceste liste sunt unice şi cuprind toţi solicitanţii de locuinţă sociala/destinata 
inchirierii din fondul locativ de stat (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. 

În situaţia epuizarii locuintelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot 
opta in ordinea de prioritate aprobata, pentru repartizarea unor spatii cu un număr de 
camere inferior celui specificat în Anexa 1 la Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la 
exigenţele minimale. 

În acest sens, analizarea opţiunilor solicitanţilor de locuinţă se efectuează cu ocazia 
repartizării unităţilor locative devenite vacante, iar pentru efectuarea opţiunilor, 
solicitanţilor li se aduc la cunoştinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative 
restrictive (exemplu:  familiile de 2 sau mai multe persoane pot opta pentru repartizarea 
unei garsoniere fără ca acestea să mai poata beneficia de o alta locuinţă aflata în 
proprietatea/administrarea Municipiului Craiova, corespunzătoare numărului de persoane 
din familie). 

Având în vedere că în listele de priorităţi aprobate prin H.C.L. nr.686/2013, 
figurează un număr de 269 solicitanţi, din care 44 sunt înscrişi în lista pentru repartizarea 
locuintelor din fondul de stat, 225 titulari figureaza in lista pentru repartizarea locuintelor 
sociale si tinand cont de faptul ca 26 solicitanti au optat pentru inscrierea in ambele liste de 
prioritati, în cursul lunii martie 2014 au fost transmise 243 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. 

Condiţiile de depunere a opţiunilor de repartizare au fos aduse la cunoştinţa 
solicitanţilor prin cele 243 comunicări, după cum urmează: 

18 comunicari nominale inregistrate sub nr.43804/20.03.2014, au fost transmise 
solicitantilor persoane singure, inscrisi in lista de prioritati pentru repartizarea 
locuintelor din fondul de stat in anul 2014 (s-au propus cele doua unitati locative 
situate in Valea Rosie, bl.7 cam.19 si Valea Rosie, bl.7 cam.51), conform „Situaţiei 
comunicărilor fond stat/sociale persoane singure” anexată la raportul 
nr.54693/08.04.2014 prezentat Comisiei Sociale în şedinţa din data de 11.04.2014; 

 62 comunicari nominale inregistrate sub nr.43804/20.03.2014, au fost transmise 
solicitantilor persoane singure, inscrisi in lista de prioritati pentru repartizarea 
locuintelor sociale in anul 2014 (s-au propus cele doua unitati locative situate in 
Valea Rosie, bl.7 cam.19 si Valea Rosie, bl.7 cam.51), conform „Situaţiei 
comunicărilor fond stat/sociale persoane singure” anexată la raportul 
nr.54693/08.04.2014 prezentat Comisiei Sociale în şedinţa din data de 11.04.2014; 

26 comunicari nominale inregistrate sub nr.43807/20.03.2014, au fost transmise 
solicitantilor ce au familia compusa din 2 sau mai multe persoane, înscrişi în lista de 
priorităţi pentru repartizarea locuintelor din fondul de stat in anul 2014 (s-au 
propus cele patru unitati locative situate in Valea Rosie, bl.7 cam.19, Valea Rosie, 
bl.7 cam.51, Strada Corneliu Coposu nr.83, Strada General Ghe. Magheru, nr.60 ), 
conform „Situaţiei comunicărilor fond stat/sociale familii 2 sau mai multe persoane” 
anexată la raportul nr.54693/08.04.2014 prezentat Comisiei Sociale în şedinţa din 
data de 11.04.2014; 

137 comunicari nominale inregistrate sub nr.43807/20.03.2014, au fost transmise 
solicitantilor ce au familia compusa din 2 sau mai multe persoane, inscrisi in lista de 
prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale in anul 2014 (s-au propus cele patru 
unitati locative situate in Valea Rosie, bl.7 cam.19, Valea Rosie, bl.7 cam.51, Strada 
Corneliu Coposu nr.83, Strada General Ghe. Magheru, nr.60 ), conform „Situaţiei 
comunicărilor fond stat/sociale familii 2 sau mai multe persoane” anexată la raportul 
nr.54693/08.04.2014 prezentat Comisiei Sociale în şedinţa din data de 11.04.2014. 

 Urmare comunicarilor transmise, 14 titulari au formulat optiuni de repartizare, iar in 
functie de pozitia din lista de prioritati, prezentam situatia solicitarilor efectuate pentru 
fiecare unitate locativa: 

- Sadoveanu Eufrosina, figureaza in lista de fond de stat, la pozitia 37 cu 5 
puncte, prin cererea nr.49940/01.04.2014 a optat pentru repartizarea 
locuintei din Valea Rosie, bl.7, cam 19; 

- Olaru Tanta, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 35 cu 40 puncte, 
prin cererea nr.47074/26.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din 
Valea Rosie, bl.7, cam 51; 



- Bojin Marcela Ionela, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 62 cu 38 
puncte, prin cererea nr.49380/31.03.2014 a optat pentru repartizarea uneia din 
locuintele situate in Valea Rosie, bl.7; 

- Musat Florica, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 126 cu 31 puncte, 
prin cererea nr.47050/26.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din Valea 
Rosie, bl.7, cam 51; 

- Badea Dan Emil, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 152 cu 29 
puncte, prin cererea nr.47049/26.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din 
Valea Rosie, bl.7, cam 19; 

- Vartolomeu Daniela Gabriela, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 215 
cu 8 puncte, prin cererea nr.46097/25.03.2014 a optat pentru repartizarea uneia 
din locuintele situate in Valea Rosie, bl.7; 

- Stan Narcia, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 218 cu 8 puncte, prin 
cererea nr.46784/26.03.2014 a optat pentru repartizarea uneia din locuintele 
situate in Valea Rosie, bl.7; 

- Sambu Angel Razvan, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 219 cu 7 
puncte, prin cererea nr.46661/25.03.2014 a optat pentru repartizarea uneia din 
locuintele situate in Valea Rosie, bl.7; 

- Dudu Claudia, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 148 cu 29 
puncte, prin cererea nr.48122/27.03.2014 a optat pentru repartizarea 
locuintei din Strada Corneliu Coposu nr.83; 

-  Calinescu Cosmin, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 188 cu 19 
puncte, prin cererea nr.48042/27.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din 
Strada Corneliu Coposu nr.83; 

-  Cioaca Ionela, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 201 cu 12 puncte, 
prin cererea nr.47822/27.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din Strada 
Corneliu Coposu nr.83; 

-  Dobre Nicoleta Roxana, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 202 cu 
12 puncte, prin cererea nr.47818/27.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei 
din Strada Corneliu Coposu nr.83; 

-  Para Ionut, figureaza in lista de locuinte sociale, la pozitia 214 cu 9 puncte, prin 
cererea nr.49834/31.03.2014 a optat pentru repartizarea locuintei din Strada 
Corneliu Coposu nr.83; 

-  Fieraru Camelia Lacramioara, figureaza in lista de locuinte sociale, la 
pozitia 203 cu 12 puncte, prin cererea nr.46779/26.03.2014 a optat pentru 
repartizarea locuintei din Strada General Gheorghe Magheru, nr.60. 

 Având în vedere că un singur titular înscris în lista de fond de stat a optat pentru 
repartizarea uneia din locuinţele disponibile, iar ceilalţi titulari figurează în lista de locuinţe 
sociale, pentru soluţionarea acestor cereri este necesară stabilirea destinaţiei de locuinţe 
sociale a celorlalte 3 locuinţe proprietate privată a Municipiului Craiova. 
 Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror 
situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei 
locuinţe în condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele 
sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea 
fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor 
construcţii existente. 



 Conform art.20 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, 
locuintele sociale se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale.  
 Tinand cont de ordinea de prioritate stabilită pentru anul în curs precum şi de 
hotararea Comisiei Sociale din data de 15.01.2014 referitoare la mentinerea regimului 
juridic al locuintelor proprietate privată a Municipiului Craiova devenite vacante pe 
perioada exploatării acestora în regim de închiriere, pentru efectuarea propunerilor de 
repartizare a celor 4 unitati locative vacante, sunt eligibili titularii situaţi pe poziţia 37 – 
fond de stat, poziţia 35 – locuinţe sociale, poziţia 148 – locuinţe sociale si poziţia 203 – 
locuinte sociale.   

  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; 
•  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 (pentru 
locuintele sociale). 

 Din verificarea înscrisurilor ce au fost anexate la cererile înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.53580/07.04.2014, nr.55784/10.04.2014, nr.53491/07.04.2014 
şi nr.53616/07.04.2014, s-a reconfirmat îndeplinirea condiţiilor de acces de către cei 4 
solicitanţi, astfel: 
 - Dna Sadoveanu Eufrosina, pozitia 37 fond de stat: nedeţinerea în proprietate a unei 
locuinţe (încheierea de autentificare nr.542/07.04.2014 emisă de SPN „Mircea Drăguşin”, 
certificat fiscal nr.616567/07.04.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia 
notarială nr.542/07.04.2014 ); este persoana singură, 56 ani, locuieşte fără forme legale în 
imobil proprietatea Municipiului Craiova (ancheta socială efectuată în data de 04.04.2014); 
 - Dna Olaru Tanţa, pozitia 35 locuinte sociale: nedeţinerea în proprietate a unei 
locuinţe (încheierea de autentificare nr.1095/11.04.2014 emisă de Birou notarial 
Ştefănescu Floriana, certificat fiscal nr.618427/10.04.2014); venitul mediu net/membru de 
familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 483 lei mai mic decat venitul comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
repartizează locuinţa respectiv 1626 lei (venitul aferent lunii februarie 2014 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 07.04.2014); persoană singură (55 ani), 
pensionară, locuieşte împreună cu mama, 2 persoane în 2 camere (ancheta socială efectuată 
în data de 10.04.2014); 
 - Dna Dudu Claudia, pozitia 148 locuinte sociale: nedeţinerea în proprietate a unei 
locuinţe (încheierea de autentificare nr.1560/07.04.2014 emisă de Birou notarial Gunescu-
Tudor Marinela-Daniela, certificat fiscal nr.616298/04.04.2014); venitul mediu 
net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni respectiv 309 lei mai mic decat venitul 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în 
care se repartizează locuinţa respectiv 1626 lei (venitul aferent lunii februarie 2014 



comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 07.04.2014); mamă şi copil minor 
(39 şi 14 ani), locuieste cu chirie împreună cu mama – handicap grav, 3 persoane – 1 
cameră (ancheta socială efectuată în data de 04.04.2014); 
 - Dna Fieraru Camelia Lacramioara, pozitia 203 fond de stat: nedeţinerea în 
proprietate a unei locuinţe (încheierea de autentificare nr.398/07.04.2014 emisă de Birou 
Notarial Papa Eugenia, certificat fiscal nr.616377/07.04.2014); nu a realizat venituri în 
ultimele 12 luni (încheierea de autentificare nr.397/07.04.2014 emisă de Birou Notarial 
Papa Eugenia); mamă şi fiică minoră (23 şi 2 ani), locuieşte cu concubinul Stancu Robert 
şi copii acestuia, 6 persoane într-o anexă gospodărească (magazie lemn) situată în curtea 
imobilului din Strada General Gheorghe Magheru, nr.60 - coproprietatea Municipiului 
Craiova şi unchiului Dlui Stancu Robert; facem precizarea că urmare debitelor acumulate 
la plata cheltuielilor cu titlu de chirie, Stancu Robert a fost evacuat în data de 07.11.2012 
de către R.A.A.D.P.F.L Craiova din spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat la aceeasi 
adresă, compus din 2 camere şi dependinţe; având în vedere că familia Stancu a continuat 
să locuiască în curtea imobilului din Strada General Gheorghe Magheru, nr.60, aceasta a 
făcut numeroase demersuri la Primăria Municipiului Craiova pentru reintegrarea în spaţiu. 
 Faţă de cele prezentate, si tinand cont de hotararea Comisiei Sociale din data de 
15.01.2014 şi respectiv din data de 11.04.2014, în conformitate cu prevederile art.2 lit.c), 
art.42, art.43 şi art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.21, art.22 si art.30 din H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului 
Local nr.58/2012 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 
aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006,  Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.686/28.11.2013 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2013-2014 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.Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 3 imobile cu destinaţia de locuinţă 
proprietatea privată a Municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prevăzute in Anexa 1 la prezentul raport; 
 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 celor 3 bunuri imobile prevazute în Anexa 1 
la prezentul raport; 
 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. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Sadoveanu Eufrosina a 
locuinţei situată în Craiova, Valea Rosie, bl.7, cam.19 compusa din 1 cameră de 11 
mp şi dependinţe comune de 2,61 mp; 
 5. Repartizarea, în vederea închirierii a celor 3 locuinţe sociale, către 
persoanele prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 



 6. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 
1 si 4 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 1 

 

Propuneri pentru shimbarea destinatiei/regimului juridic a 3 imobile proprietatea privata a 
Municipiului Craiova si aflate in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

 

Nr.crt. Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

1 Valea Rosie, bl.7, cam.51 

 

Număr camere: 1  

Suprafaţa utilă: 13,61 mp 

Număr inventar: 11001052 

2 Strada Corneliu Coposu (fostă Mesteacănului), 
nr.83  

 

Număr camere: 2 

Suprafaţa utilă: 42,47 mp 

Număr inventar: 11000669 

3 Strada General Gheorghe Magheru, nr.60 (fost 
nr.52) 

 

Număr camere: 2 

Suprafaţa utilă: 47,50 mp 

Număr inventar: 11000742 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

                     
Anexa 2 

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in 
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ 

1. Olaru Tanţa Valea Rosie, bl.7, cam.51 

 

2. Dudu Claudia Strada Corneliu Coposu (fostă 
Mesteacănului), nr.83 

 

3. Fieraru Camelia Lacramioara Strada General Gheorghe Magheru, 
nr.60 (fost nr.52) 
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