
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                              HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei  locuinţe destinate familiilor 
evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.08.2014; 

Având în vedere raportul nr.119302/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.20; 
 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 

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, str.Bujorului, nr.20, compus din 3 
camere, în suprafaţă de 49,24 mp., dependinţe în suprafaţă de 18,51 mp. şi alte 
dependinţe (pivniţă) în suprafaţă de 6,12 mp. 

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 unitatea locativă prevăzută la art.1. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Iordache Viorel Răducu, a 
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 



 
 
Art.4. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 

încheiat 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 aprobarea 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, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi Iordache Viorel Răducu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

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

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr. 119302/21.08.2014 
               Se aprobă,  
                      PRIMAR, 
                                           Lia Olguţa Vasilescu 
                 

RAPORT,  

privind repartizarea unei locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, situată în Craiova, Strada Bujorului, nr.20  

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007, orice 
locuinţă aflată în proprietatea/administrarea unităţilor administrativ teritoriale, 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.  

Locuinţa situată în Craiova, Strada Bujorului nr.20, aparţinând fondului destinat 
închirierii, aflată în proprietatea Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, a devenit disponibilă conform procesului verbal de executare încheiat în data de 
22.07.2014, prin evacuarea familiei Bădoi Ionel. Spaţiul este compus din 3 camere în 
suprafaţă de 49,24 mp, dependinţe în suprafaţă de 18,51 mp şi alte dependinţe în suprafaţă 
de 6,12 mp. 

În conformitate cu dispozitiile 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). 

Propunerea de repartizare a locuinţei devenită disponibilă, s-a făcut solicitanţilor 
care au familia compusa din 3 persoane, în ordinea de prioritate aprobată prin Hotărarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/2014, drept pentru care de la poziţia 1 la 
poziţia 39, situaţia se prezintă dupa cum urmeaza:  
 - titularii înscrişi în listă de la pozitia 1 la pozitia 7 inclusiv, de la pozitia 9 la pozitia 
12 inclusiv, de la poziţia 16 la poziţia la poziţia 22 inclusiv, poziţiile 25, 26, 31, 32, 33 şi 
poziţia 36, sunt persoane singure şi nu au dreptul la o locuinţă cu 3 camere;  
 - poziţia 8 – nu îndeplineşte condiţiile legale - proprietar conform autorizaţiei de 
construire nr.17/07.11.2006 şi adresei nr.59759/18.04.2014 – Primaria Comunei Breasta; 

- pozitiile 13, 14, 15 – soliţionare  conform H.C.L. nr.134/27.03.2014; 
- poziţia 23 – soluţionare conform H.C.L. nr.180/24.04.2014; 
- titularii înscrişi în listă la poziţiile 24, 27, 28, 29, 30, 34, au familia compusă din 

2 persoane şi nu au dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
- poziţia 35 - Iordache Florian Vlăduţ (3 persoane) – prin cererea 

nr.107284/23.07.2014, a refuzat propunerea de repartizare a locuinţei din Strada 
Bujorului nr.20, motivând problemele apărute cu familia de rromi ce a fost 
evacuată din acest spaţiu; 

- poziţia 37- Gheorghe Adela (3 persoane) -prin cererea nr.107991/24.07.2014, a 
refuzat propunerea de repartizare a locuinţei din Strada Bujorului nr.20, motivând 
problemele apărute cu familia de rromi ce a fost evacuată din acest spaţiu;  

- poziţia 38 - Iordache Daniel (3 persoane) – prin cererea nr.108686/25.07.2014, a 
refuzat propunerea de repartizare a locuinţei din  Strada Bujorului nr.20, 
motivând problemele apărute cu familia de rromi ce a fost evacuată din acest 
spaţiu;  

- poziţia 39 - Iordache Viorel Răducu (3 persoane) – prin cererea nr. 
110515/30.07.2014 completată prin cererea nr. 114693/08.08.2014, a solicitat 
repartizarea locuinţei din  Strada Bujorului nr.20. 

 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 cererea înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.114693/08.08.2014 , Dl Iordache Viorel Răducu a 
reconfirmat îndeplinirea condiţiilor de acces respectiv: nedeţinerea în proprietate a unei 
locuinţe (încheierea de autentificare nr. 2338/04.08.2014, certificate fiscale nr.678683, 
678687 din 01.08.2014); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 luni 
este de  261,53 lei  - mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1687 lei 
(venitul aferent lunii Iunie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
06.08.2014); familia este compusă din 3 persoane, locuieşte la Centrul Vasiliada împreună 
cu fratele şi tatăl, 5 persoane in 2 camere, foşti chiriaşi în Strada Împăratul Traian, nr.31, 
evacuare din Împăratul Traian nr.31, fără hotărâre judecătorească. 
 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 locuinţa din Craiova, Strada Bujorului, nr.20, aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, figurând la poziţia 227, Anexa 2 la H.C.L. 
nr.522/2007, se impune trecerea acesteia 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, H.C.L. 
nr.180/24.04.2014, H.C.L. nr.281/26.06.2014 şi H.C.L. nr.335/31.07.2014 şi în 
componenţa căruia se află în prezent 121 unităţi locative. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.117983/18.08.2014 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 21.08.2014, 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, art.1, art.2, art.3, art.14 din 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 
84/2008, art.II din O.U.G. nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.74/2007, 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 
destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, Hotarării Consiliului Local 
nr.88/2014 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii 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, în anul 2014, 
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Capitolului 
V Cod Civil – Titlul IX, propunem spre avizare Comisiei Sociale, următoarele: 
 1. 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, Strada 
Bujorului, nr.20, compus din 3 camere în suprafaţă de 49,24 mp, dependinţe în 
suprafaţă de 18,51 şi alte dependinţe (pivniţă) în suprafaţă de 6,12 mp; 



 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 
unitatea locativă prevăzută la punctul 1 din prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei prevăzute la punctul 1 din 
prezentul raport, către Domnul Iordache Viorel Răducu; 
 5. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa prevăzută la punctul 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
    
 
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,    
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pirvu       

 

 ÎNTOCMIT, 
 Insp. Georgescu Sorin  
 

                                                                                            

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu               
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