
 
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 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.87165/2014 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.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter; 
 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 şi Capitolului V, Titlul IX – Cod Civil; 

 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 7 unităţi 
locative identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor situate în 
cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter. 

Art.4. Contractele de închiriere a locuinţelor situate în cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, 
nr.6, bl.6 vechi, parter, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 



 
 
Art.5. 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.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. 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. 87165/2014        
              Se aprobă, 
                        PRIMAR, 
                        Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT,  

privind repartizarea a 7 locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, situate în Craiova, Valea Roşie, bl.6 vechi cam.9, 

cam.10, cam.12, cam.13, cam.14, cam.15 şi cam.16  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143 din data de 
27.03.2014,  s-a aprobat încetarea contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi 6 medici de familie, având ca obiect spaţiile cu destinaţia 
de cabinete medicale situate în Municipiul Craiova, Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 
1989 nr.6, bl.6 vechi parter, începând cu data de 01.04.2014. Totodată, s-a aprobat 
schimbarea destinaţiei spaţiilor, din spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, în spaţii cu 
destinaţia de locuinţă precum şi trecerea acestor bunuri proprietate privată a Municipiului 
Craiova din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

Cei 6 medici de familie şi-au desfăşurat activitatea în 4 cabinete de consultaţii, 3 săli 
de tratament şi o sală de sterilizare, aşa cum rezultă din Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014. 
         Imobilul în care au funcţionat cabinetele medicale inclusiv sălile de tratament şi sala 
de sterilizare, este o construcţie tip bloc, cu regim de înălţime P+2, are în compunere 54 
camere dispuse pe cele 3 nivele (apartamentele sunt numerotate de la stânga la dreapta, în 
sensul acelor de ceasornic începând cu camera nr.1 la parter până la camera nr.54 situată la 
etajul II); parterul blocului este format din doua sectoare identice, compuse din 8 camere si 
parti comune, dispuse simetric fata de intrarea care permite accesul la etaj, sunt izolate de 
aceasta si au intrari separate, dispuse lateral. Cele 8 camere aflate la parter in aripa 
simetrică a blocului sunt proprietate particulară si au alocată numerotarea de la 1 la 8.  
 Astfel, conform compartimentării, există 8 camere cu suprafeţe aproximativ egale – 
una dintre ele cu compartimentare interioară conform punctelor 2+3+4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 
17 din inventarul încăperilor specificat în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014, ce pot reprezenta 
spaţii în folosinţă exclusivă. De asemenea, există spaţiile 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reprezentând 
holuri acces şi dependinţe comune ce pot deservi cele 8 unităţi locative individuale. 

Având în vedere că, iniţial, acest imobil a fost construit de stat pentru locuire şi 
ţinând cont de faptul că prin H.C.L. nr.143/27.03.2014 s-a aprobat schimbarea destinaţiei 
celor 4 cabinete medicale, cele 8 camere devenite disponibile pot fi utilizate ca locuinţe 



sociale şi au fost numerotate astfel încât să completeze numerotarea generala a blocului, 
după cum urmează: 
 - sala de sterilizare identificată la nr.3 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a devenit 
camera 9; 
 - cabinetul de consultaţii  identificat la nr.5 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a 
devenit camera 10; 
 -  sala de tratament identificată la nr.6 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a devenit 
camera 11; 
 -  cabinetul de consultaţii  identificat la nr.13 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a 
devenit camera 12; 
 - cabinetul de consultaţii  identificat la nr.14 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a 
devenit camera 13; 
 - sala de tratament identificată la nr.15 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a devenit 
camera 14; 
 - cabinetul de consultaţii  identificat la nr.16 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a 
devenit camera 15; 
 - sala de tratament identificată la nr.17 în Anexa 2 la H.C.L. nr.143/2014 a devenit 
camera 16. 

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 chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din imobile retrocedate în natură foştilor 
proprietari.  

Potrivit dispozitiilor art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea 
nr.84/2008, repartizarea locuinţelor destinate chiriasilor din imobile nationalizate, 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 de prioritati pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile 
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. 
 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). 

Propunerile de repartizare a celor 8 camere vacante s-au făcut tuturor solicitantilor 
inscrisi in lista de prioritati aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.88/2014. 

Ţinând cont de faptul ca in lista de prioritati figureaza 62 solicitanti, din care 4 au 
beneficiat de repartizarea unei locuinte (pozitiile 13, 14, 15, 23), iar titularul situat pe 
pozitia 8, si-a rezolvat deja situatia locativa (proprietar), în cursul lunii aprilie 2014 au fost 
transmise 57 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, de la poziţia 1 la poziţia 62, situaţia se prezintă după cum urmează:  
 
 

 

N
r TITULAR Nr 

pers 

Oferta de 
repartizare: una 
din cele 8 camere 

disponibile 
situate in Valea 

Roşie, bl.6 vechi, 
parter 

Optiune de repartizare Observatii 

1 GHEORGHE 
EMILIA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14  
    Refuz tacit -   

2 STOICAN 
ECATERINA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
     Refuz tacit - 

3 NICOLA 
MITRA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
     Refuz tacit - 

4 ZEVEDEANU 
EUGENIA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
     Refuz tacit - 

5 PAL PAULA 1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

     Refuz tacit - 

6 DOBRICA 
SEVASTITA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
     Refuz tacit - 

7 BARBU 
MARIOARA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.57126/14.04.2014 
privind repartizarea 
camerei 12 din Valea 
Rosie, bl.6 vechi parter 

Prin cererea nr.61297/24.04.2014 a revenit asupra 
optiunii de repartizare formulata si a refuzat 
locuinta din bl.6 vechi intrucat utilitatile sunt la 
comun si nu exista alta varianta de extindere 

8 SANDI 
MARIA 1 Proprietar -Autorizaţia de construire nr.17/07.11.2006; Adresa nr.59759/18.04.2014 – Primaria 

Comunei Breasta 

9 NECHITA 
ELENA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 



10 CAZACU 
IOANA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit 

- 

11 STEFAN 
MARIA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit 

- 

12 SAFTA 
MIRCEA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit 

- 

13 PASCU PAUL 1 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

14 LUPENCEA 
AURORA 3 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

15 VIZITIU 
MARIA 1 Repartiţie conform H.C.L. nr.134/27.03.2014 

16 LUNGU 
ALEXANDRA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.58006/15.04.2014 
privind repartizarea 
camerei 15 din Valea 
Rosie, bl.6 vechi parter 

Prin cererea nr.62252/25.04.2014 a revenit asupra 
optiunii de repartizare formulata si a refuzat 
locuinta din bl.6 vechi intrucat in camera respectiva 
nu sunt conditii de locuit, nu exista dependinte, 
camera este degradata, cu mucegai, igrasie, situatie 
care ar conduce la inrautatirea starii de sanatate 

17 SARBU 
ELENA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.59009/17.04.2014 
privind repartizarea 
camerei 13 din Valea 
Rosie, bl.6 vechi parter 

Prin cererea nr.61823/25.04.2014 a revenit asupra 
optiunii de repartizare formulata si a refuzat 
locuinta din bl.6 vechi intrucat camera este 
degradata, cu mucegai, situatie care ar conduce la 
inrautatirea starii de sanatate 

18 IOAN MARIA 
GRUNIA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.58002/15.04.2014 
privind repartizarea 
camerei 14 din Valea 
Rosie, bl.6 vechi parter 

Prin cererea nr.62209/25.04.2014 a revenit asupra 
optiunii de repartizare formulata si a refuzat 
locuinta din bl.6 vechi intrucat camera este in stare 
avansata de degradare 

19 PATROI 
GHEORGHE 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

20 GRUMAZESC
U ELENA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

21 
GAMAN 
RODICA 
MARIOARA 

1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

22 DANANAE 
VICTOR 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

23 GUTUE 
CONSTANTA 1 Repartiţie conform H.C.L. nr.180/24.04.2014 

24 
RADU 
CAMELIA 
MADALINA 

2 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

25 OLTEANU 
ICA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

26 
DUMITRU 
CRISTIAN 
ROMULUS 

1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

27 
CERNETCHI 
EMANUEL 
MIHAI 

2 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

28 POPA 
CONSTANTIN 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

29 TURNESCU 
ION 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

30 BALUTOIU 
GAVRIL 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit  - 

31 
MARIN 
LAURENTIU 
DRAGOS 

1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

32 
MARIN 
ALEXANDRU 
LIVIU 

1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

33 CIUREA 
CORNELIU 1 Comunicarea 

nr.54753/09.04.20 Refuz tacit - 



EMANOIL 14 

34 GRIGORIE 
MARIAN 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

35 
IORDACHE 
FLORIAN 
VLADUT 

3 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

36 POPA 
DUMITRU 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.57998/15.04.2014 
privind repartizarea 
camerei 9 din Valea 
Rosie, bl.6 vechi parter 

Prin cererea nr.61605/24.04.2014 a revenit asupra 
optiunii de repartizare formulata si a refuzat 
locuinta din bl.6 vechi intrucat are dependinte 
comune si probleme cu igrasia 

37 GHEORGHE 
ADELA 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

38 IORDACHE 
DANIEL 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

39 
IORDACHE 
VIOREL 
RADUCU 

3 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

40 DUMITRU 
ECATERINA 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

41 POPA VASILE 
DUMITRU 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

42 VADUVA 
BELA PETRU 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

43 MILITARU 
ALICE 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

44 IONESCU 
MARIANA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

45 ALEXANDRU 
MARIUS 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.77105/27.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 12 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

46 RIZESCU ILIE 1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

47 SERBAN 
ADRIAN 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

48 ALEXANDRU 
GETA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr65906/06.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 15 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

49 
DUMITRACH
E PAVEL 
FLORIN 

3 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Cererea 
nr.65910/06.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 13 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

50 PARINESCU 
CLAUDIA 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.65934/06.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 10 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

51 CERBU 
ALINA 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.65914/06.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 16 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 



52 ZAMFIR 
IONEL 2 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

53 
BOLOVAN 
GEORGETA 
DORINA 

4 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

54 
PRIOTEASA 
MIHAELA 
RODICA 

2 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

55 BARDACEL 
TANTY 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

56 PATRUICA 
NICOLAE 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

57 FISTOGEANU 
ELVIS 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

58 PUIU 
GHEORGHE 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

59 DAIA MARIA 1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Cererea 
nr.77982/28.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 9 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

60 DUMITRU 
FLORENTIN 3 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 

Cererea 
nr.66004/06.05.2014 
privind repartizarea 
camerei 14 din Valea 

Rosie, bl.6 vechi parter 

- 

61 BOZGAN 
ELENA 1 

Comunicarea 
nr.54753/09.04.20

14 
Refuz tacit - 

62 
IORDACHE 
ANDREI 
IONUT 

1 
Comunicarea 

nr.54753/09.04.20
14 

Refuz tacit - 

 

 Avand in vedere ca nici un solicitant înscris în lista de priorităţi nu a optat pentru 
repartizarea camerei 11 din Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter, aceasta va 
face obiectul propunerilor de repartizare în conformitate cu hotărârea comisiei sociale din 
data de 15.01.2014, mai întâi către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea 
locuinţelor din fondul de stat şi apoi către cei din lista pentru repartizarea locuinţelor 
sociale, liste aprobate prin H.C.L. nr.686/28.11.2013.  
 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea 
criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 

•  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.77105/27.05.2014, nr.65906/06.05.2014, 
nr.65910/06.05.2014, nr.65934/06.05.2014, nr.65914/06.05.2014, nr.77982/28.05.2014 şi 
nr.66004/06.05.2014, s-a reconfirmat îndeplinirea condiţiilor de acces de către cei 7 
solicitanţi, astfel: 



 1. Alexandru Marius, pozitia 45: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierea de autentificare nr.1579/26.05.2014 emisă de SPN Defta, certificat fiscal 
nr.640792/26.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială nr. 
1579/26.05.2014); tata si 2 copii minori, locuieste la vestiare stadion, 3 persoane intr-o 
camera; evacuat din Strada B.P.Hasdeu nr.6(85); 
 2. Alexandru Geta, pozitia 48: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea 
de autentificare nr.695/05.05.2014 emisă de SPN Tone Florian si Gliga Laura, certificat 
fiscal nr.626594/05.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială 
nr.695/05.05.2014); persoana singura, locuieste impreuna cu concubinul la vestiare 
stadion, 2 persoane intr-o camera; evacuata din Strada B.P.Hasdeu nr.6(85); 
 3. Dumitrache Pavel Florin, pozitia 49: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierea de autentificare nr.694/05.05.2014 emisă de SPN Tone Florian si Gliga Laura, 
certificat fiscal nr.626596/05.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia 
notarială nr.694/05.05.2014); tata si 2 copii minori, locuieste impreuna cu concubina la 
vestiare stadion, 4 persoane intr-o camera; evacuat din Strada B.P.Hasdeu nr.6(85); 
 4. Parinescu Claudia, pozitia 50: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierea de autentificare nr.1358/05.05.2014 emisă de Birou Individual Notarial 
Stefanescu Floriana, certificat fiscal nr.626606/05.05.2014); nu a realizat venituri în 
ultimele 12 luni (declaraţia notarială nr.1358/05.05.2014); mama si 2 copii minori, 
locuieste fara forme legale in imobilul proprietatea Municipiului Craiova situat in Strada 
Riului nr.42, cam.2, 3 persoane intr-o camera; evacuata din Strada Ecaterina Teodoroiu 
nr.35; 
 5. Cerbu Alina, pozitia 51: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea de 
autentificare nr.696/05.05.2014 emisă de SPN Tone Florian si Gliga Laura, certificat fiscal 
nr.626590/05.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială 
nr.696/05.05.2014); mama si 2 copii minori, locuieste la vestiare stadion impreuna cu 
concubinul, 4 persoane intr-o camera; evacuata din Strada B.P.Hasdeu nr.6(85); 
 6. Daia Maria, pozitia 59: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea de 
autentificare nr.1570/23.05.2014 emisă de SPN Defta, certificat fiscal 
nr.640208/23.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială 
nr.1570/23.05.2014); persoana singura, locuieste la vestiare stadion impreuna cu nepotii, 3 
persoane intr-o camera; fosta chiriasa in imobilul nationalizat din Strada Dimbovita nr.8; a 
fost evacuata fara hotarare judecatoreasca; 
 7. Dumitru Florentin, pozitia 60: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierea de autentificare nr.693/05.05.2014 emisă de SPN Tone Florian si Gliga Laura, 
certificat fiscal nr.627100/05.05.2014); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia 
notarială nr.627100/05.05.2014); tata si 2 copii minori, locuieste la vestiare stadion, 3 
persoane intr-o camera; fost chirias in imobilul nationalizat din Strada Matei Basarab 
nr.12(10), evacuat fara hotarare judecatoreasca. 
 În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate in curs de evacuare din imobile 



nationalizate, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate şi nu pot fi vândute. 

Având în vedere că locuinţele din Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, 
bl.6 vechi parter, cam.9, cam.10, cam.12, cam.13, cam.14, cam.15 şi cam.16, sunt 
inventariate în domeniului privat al municipiului Craiova, figurând in H.C.L. nr.522/2007, 
Anexa 1A la poziţia 30, se impune trecerea acestora în domeniul public al Municipiului 
Craiova precum şi includerea în fondul de locuinţe aprobat prin H.C.L. nr.136/28.03.2013 
si 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, H.C.L. nr.39/30.01.2014, H.C.L. nr.134/27.03.2014 si H.C.L. 
nr.180/24.04.2014 şi în componenţa căruia se află în prezent 113 unităţi locative. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 16.06.2014, 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 7 locuinte 
situate în Craiova, Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter, 
conform Anexei 1 la prezentul raport; 
 2. 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; 
 3. 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 
unitatile locative prevăzute la punctul 1 din prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii a celor 7 locuinţe, către persoanele 
prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 5. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctul 
1 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 1 
 
 

          Propunere privind includerea in fondul unic a 7 unităţi locative situate în Craiova, 
Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter 

 
 
 
 

CAMERA 
NR. 

SUPRAFAT
A UTILA 

SUPRAFATA 
LOCUIBILA 

(in 
exclusivitate) 

DEPENDINTE 
COMUNE 

Pondere 
procentuala in 
total valoare 
imobil (%) 

9 23,79 mp 15,09 mp 8,70 mp 11,85 

10 25,23 mp 16,00 mp 9,23 mp 12,56 

12 25,23 mp 16,00 mp 9,23 mp 12,56 

13 25,23 mp 16,00 mp 9,23 mp 12,56 

14 25,31 mp 16,05 mp 9,26 mp 12,60 

15 25,31 mp 16,05 mp 9,26 mp 12,60 

16 25,46 mp 16,15 mp 9,31 mp 12,68 

TOTAL 175,56 mp 111,34 mp 64,22 mp 87,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Anexa 2  

 

Propuneri de repartizare a 7 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.  

ALEXANDRU MARIUS 

Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 12 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 25,23 mp 

2.  

ALEXANDRU GETA 

Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 15 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 25,31 mp 

3. DUMITRACHE PAVEL FLORIN Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 13 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 25,23 mp 

4. PARINESCU CLAUDIA Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 10 

Nr. camere: 1 



Suprafata utila: 25,23 mp 

5. CERBU ALINA Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 16 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 25,46 mp 

6. DAIA MARIA Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 9 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 23,79 mp 

7.  
DUMITRU FLORENTIN 

Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi 

parter, Cam. 14 

Nr. camere: 1 

Suprafata utila: 25,31 mp 
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