
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate publică 

a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17  

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014; 

   Având în vedere raportul nr.103806/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, 
a unei locuinţe proprietate publică  a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, 
bl.B03, sc.1, ap.17; 
          În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată şi ale Capitolului V,  Titlul IX din Codul Civil;              
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale;   

 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  repartizarea, în vederea închirierii, către Pencea Alina, a unei 
locuinţe, proprietate publică a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, 
nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17, identificată conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Pencea Alina vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

              INIŢIATOR, AVIZAT, 
SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 
 
 

 

        PRIMAR, 
    Lia – Olguţa VASILESCU 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.103806/16.07.2014 
                       Se aprobă,  
                      PRIMAR, 
                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 

RAPORT, 
privind repartizarea locuinţei sociale din Craiova, Calea Severinului, nr.30C, 

bl.B03, sc.1, ap.17 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. nr.58/2012 privind 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, în situaţii excepţionale, 
la propunerea preşedintelui comisiei sociale, comisia poate lua în discuţie repartizarea 
unor locuinţe, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 

 În raport cu această prevedere şi ţinând cont de raportul nr.11558/10.07.2014, 
Comisia sociala, aprobată prin H.C.L. nr.26/2012  întrunită în data de 16.07.2014 a 
analizat situaţia Dnei Pencea Alina şi a hotărât repartizarea către acesta a locuinţei 
proprietate publică a Municipiului Craiova şi aflată în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, situată în Calea Severinului nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17 
compusă din cameră de zi de 18,30 mp, dormitor de 12,50 mp, bucătărie de 8,30 mp, 
hol de 8,60 mp, baie de 4,50 mp, debara 1 de 0,50 mp, debara 2 de 1,50 mp şi balcon de 
3,70 mp.  

 Pentru a hotărâ astfel, comisia socială a avut în vedere urmatoarele: 
 Dna Pencea Alina, în vârstă de 36 ani, are în întreţinere conform Sentinţei Civile 

nr.12462/01.10.2013, doi copii minori respectiv Pencea Marco Eduard născut la data de 
04.02.2008 (6 ani) şi Pencea Alexia Cristiana născută la data de 10.05.2005 (9 ani).  

 În fapt, Dna Pencea locuieşte împreună cu minorii în imobilul compus din două camere, 
situat în Craiova, Bdul Mareşal Antonescu, bl.M4, sc.l, ap.19 proprietatea Dlui Mischii 
Alexandru Eduard şi achită o chirie lunară de 750 lei conform contractului de intermediere 
imobiliară pentru închiriere încheiat prin Agenţia Imobiliară S.C. Capital Invest S.R.L. în data 
de 17.05.2013, cu termen de valabilitate până la data de 20.05.2013 –  anchetă socială efectuată 
în data de 10.08.2014. 

 Deşi părinţii titularei respectiv Boboc Iacob (59 ani) şi Boboc Stela Elena (57 ani) deţin 
un apartament în proprietate situat în Craiova, Craioviţa Nouă, bl.100B, sc.1, ap.20, aceştia nu 
pot să-i asigure locuirea în imobilul respectiv întrucât locuinţa are 2 camere cu o suprafaţă utilă 
de 38,67 mp în care locuiesc 3 persoane inclusiv fratele Boboc Alexandru Daniel în vârstă de 
25 ani, iar mama Dnei Pencea are grave probleme de sănătate fiind diagnosticată cu carcinom 
scuamos col uterin std. IIIA, conform adeverinţei medicale nr.1985/24.04.2014 eliberată de 
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca.  

 Şi Dna Pencea Alina are probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu microprolactinom 
conform certificatului medical nr.901 eliberat în data de 10.07.2014 de Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova – Policlinica de Adulţi, Serviciul Endocrinologie. 



 Solicitanta este absolventă de studii superioare, salariată cu contract de munca pe 
perioadă nedeterminată începând cu data de 07.12.2011 la S.C. RTV SATELLITE NET  
S.R.L., în funcţia de reporter, având un salariu net lunar de 1.232 lei. 

 Din verificările efectuate în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe, s-a constatat că 
imobilul unde domiciliază fostul soţ Pencea Valentin, situat în Craiova, Strada 
Banatului nr.50,  este proprietatea Dlui Pencea Dumitru – CNP 1490729163231.  

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.67531/08.05.2014, titulara a actualizat dosarul de locuinţă nr.67903/17.07.2002 cu 
modificările survenite în situaţia socială şi locativă (divorţ, modificarea adresei) şi a 
solicitat acordarea cu prioritate a unei locuinţe întrucât familia se confruntă cu serioase 
probleme financiare. 

 În susţinerea cererii titulara a arătat că nu dispune de posibilităţi materiale 
suficiente, motiv pentru care s-a prezentat în audienţa Dnei Viceprimar Cristina 
Mariana Calangiu din data de 08.07.2014 şi a revenit cu solicitarea de repartizare a unei 
locuinţe sociale care să-i asigure condiţiile minime necesare de locuit, motivând faptul 
că are în îngijire doi copii minori şi nu poate susţine financiar chiria pentru locuinţa 
proprietate privată în care locuieşte; de asemenea, a menţionat că fostul soţ nu 
contribuie la întreţinerea copiilor şi nu mai păstrează legătura cu aceştia.  

 Concomitent, Dna Pencea Alina a înregistrat la Primăria Municipiului Craiova 
solicitarea nr.99976/08.07.2014 privind repartizarea locuinţei situată în Craiova, 
Calea Severinului, bl.B03, sc.1, ap.17. 

 În motivarea cererii a arătat că datorită cheltuielilor de chirie şi întreţinere mari 
se confruntă cu serioase probleme financiare privind întreţinerea celor doi minori, că 
are probleme de sănătate şi are nevoie de un climat liniştit. 

  Totodată, a anexat la cerere şi documente care reconfirmă îndeplinirea condiţiilor 
de acces la o locuinţă socială respectiv: 

  1. nu a vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţine o locuinţă proprietate 
personală şi nu are calitatea de chiriaş la o altă locuinţă din fondul de stat (încheiere de 
autentificare nr.2105/09.07.2014 emisă de Birou Individual Notarial Ştefănescu 
Floriana, certificat de atestare fiscală nr.667240/07.07.2014 eliberat de Primăria 
Municipiului Craiova – Direcţia de Impozite şi Taxe); 

  2. venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este 
de 423 lei -  mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1682 lei 
(venitul aferent lunii mai 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
07.07.2014). 

 Astfel, pentru calculul venitului mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 
12 luni, s-au avut în vedere următoarele elemente: 

 Salariul net realizat în ultimele 12 luni: 12.556 lei 
 Pensie întreţinere copii: 224 lei lunar x 12 luni = 2.688 lei 
 Venit net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 15.244 lei 
 Venit mediu net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 1.270 lei 
 Venit mediu net lunar realizat pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni: 

423 lei. 
 Locuinţa socială din Calea Severinului, nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17, face obiectul 

proprietăţii publice a municipiului Craiova şi se află în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova; are în compunere: cameră de zi de 18,30 mp, dormitor de 
12,50 mp, bucătărie de 8,30 mp, hol de 8,60 mp, baie de 4,50 mp, debara 1 de 0,50 mp, 
debara 2 de 1,50 mp şi balcon de 3,70 mp; locuinţa a devenit vacantă ca urmare a 



solicitării de denunţare a contractului de închiriere nr.149361/19.08.2003 de către 
titularul Moldoveanu Viorel Jean formulată prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.64031/29.04.2014; locuinţa a fost predată conform 
procesului verbal nr.95759/01.07.2014; facem precizarea că în conformitate cu 
înscrisurile eliberate de Direcţia Impozite şi Taxe şi Asociaţia de locatari SO2, 
înregistrate la nr.653673/11.06.2014 şi nr.912/01.07.2014, nu s-au înregistrat debite la 
plata cheltuielilor de chirie şi întreţinere.  

 În conformitate cu prevederile art.2 lit.c) din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie locuinţă socială, 
locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror 
situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei 
locuinţe în condiţiile pieţei. 

 Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
şi nu pot fi vândute chiriaşilor. 

 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale se realizează în mod obligatoriu după criteriile 
prevăzute la art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi la art.21 din H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. 
nr.58/26.07.2012, criterii care se împart în două capitole: 

 
  a) criterii restrictive: 
   -  solicitanţii să nu deţină în proprietate o locuinţă;  
  -  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;  
  - să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi executie pentru realizarea 

unei locuinţe;  
- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
-  să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, 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 analizează 
cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.  

      b) criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: condiţii de locuit, numărul 
copiilor în întreţinere, starea de sănătate a familiei, persoane/familii evacuate sau în 
curs de evacuare, tineri cu vârsta de până la 35 ani, familii sau tineri proveniţi din 
instituţii de ocrotire socială, beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, văduvele şi veteranii de război, venitul mediu 
net lunar/membru de familie, vechimea cererii. 

  Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora 
se fac anual, până la data de 1 noiembrie a anului respectiv, luându-se în considerare 
cererile nou depuse în cursul anului şi cele nesoluţionate din anii anteriori actualizate în 
primul semestru al fiecărui an. 

  Astfel, în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces pentru anul 
2013, titularii aveau obligaţia ca până la termenul limită de 28.06.2013 să prezinte 
următoarele înscrisuri: acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni, 
certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe, 
declaraţia notarială precum şi eventuale modificări survenite în situaţia locativă şi 
socială a fiecărui solicitant. 



  În acest sens, din verificarea documentelor justificative anexate la dosar, s-
a constatat că titulara nu a dat curs comunicării nr.36298/04.03.2013, drept pentru care, 
dosarul de locuinţă nr.67903/17.07.2002, a fost inclus în Anexa 5 - situaţia dosarelor de 
locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, neactualizate respectiv 
dosare ai căror solicitanţi nu au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces prin 
documente actualizate la termenul stabilit de Consiliul Local şi care nu pot fi incluşi în 
lista de priorităţi din anul respectiv, situaţie ce a fost avizată de Comisia Socială în 
şedinţa din data de 20.11.2013. 

  Solicitanţii care nu pot fi incluşi în lista de priorităţi din anul respectiv pot 
fi incluşi în listele de priorităţi din anii următori cu condiţia reconfirmării îndeplinirii 
criteriilor de acces prin documente actualizate în primul semestru al fiecărui an. 

  Potrivit art.23 din H.C.L. nr.58/26.07.2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, listele de priorităţi se 
întocmesc sau se actualizează anual, numai în cazul în care în anul respectiv urmează să 
se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe nou construite. 

       Având în vedere aceste prevederi şi ţinând cont de faptul că în baza dispoziţiilor 
art.l din O.U.G. nr.68/2006, locuinţele aflate în proprietatea/administrarea unităţii administrativ 
teritoriale devenite vacante pe perioada exploatării, se repartizează cu prioritate 
persoanelor si/sau familiilor evacuate din locuinţe retrocedate in natura foştilor 
proprietari precum şi de faptul că din anul 2003, în Municipiul Craiova nu s-au derulat 
programe de construcţie de locuinţe sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa din data de 15.01.2014, 
Comisia Socială a hotărât menţinerea până la soluţionarea cazurilor familiilor evacuate, a 
listelor de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor destinate închirierii 
din fondul locativ de stat aprobate prin H.C.L. nr.686/28.11.2013. 

 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.11558/10.07.2014 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 16.07.2014, în conformitate cu prevederile art.37 din 
H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată 
şi art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1 Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Pencea Alina, a locuinţei 
proprietate publică a Municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în Calea Severinului, 
nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17, identificată conform anexei la prezentul raport. 
  

 
            DIRECTOR EXECUTIV,                                 ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pîrvu 

   
 
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                 
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu               
 
 
                                                     
 



 
                                                                                                               Anexa 
 

Propunere de repartizare a locuinţei socială, situată în Craiova, Strada Părului  
nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17 

 
 
 
 

        
N

R. 
C

RT. 

DENUMIREA ÎNCĂPERII SUPRAFAŢA 
(mp) 

1 Cameră de zi 18,30 

2 Dormitor 12,50 

3 Bucatarie 8,30 

4 Hol 8,60 

5 Baie 4,50 

6 Debara 1 0,50 

7 Debara 2 1,50 

8 Balcon 3,70 
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