
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                                    HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea publică a 
municipiului Craiova, aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str.Corneliu Coposu, nr.5E  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014; 

Având în vedere raportul nr.128822/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Craiova, aflată în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în 
str.Corneliu Coposu, nr.5E; 
 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, 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 repartizarea, în vederea închirierii, către Zamfir Ionel, a locuinţei 

proprietatea publică a municipiului Craiova, aflată în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
situată în str.Corneliu Coposu, nr.5E. 

Art.2. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 2 din anexa la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.335/2014. 

Art.4. 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, Bozgan Elena şi Zamfir Ionel 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                   Se aprobă, 
Nr.128822/11.09.2014                  PRIMAR,  
          Lia Olguţa Vasilescu 
              

RAPORT,  
privind repartizarea locuinţei destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare 

din imobile naţionalizate, situată în Craiova, Strada Corneliu Coposu nr.5 E   

În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.335/31.07.2014, s-a aprobat repartizarea, în vederea închirierii,  a două locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare, către persoanele prevăzute în Anexă, 
după cum urmează: 

- Gheorghe Emilia - locuinţa din Strada Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9; 
- Bozgan Elena - locuinţa din Strada Corneliu Coposu, nr.5E. 

       Ulterior, însă, prin cererea nr.120975/26.08.2014, numita Bozgan Elena a refuzat 
repartiţia inregistrata la Primăria Municipiului Craiova sub nr.116101/12.08.2014, 
motivând că vecinii nu-i permit accesul la utilitati si nu dispune de resurse financiare 
suficiente pentru branşare separată. 
       Facem precizarea că propunerea de repartizare a locuinţei din Craiova, Strada Corneliu 
Coposu nr.5E a făcut obiectul raportului nr.103804/16.07.2014, în acest sens fiind 
transmise 50 oferte de repartizare solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi aprobată prin 
H.C.L. nr.88/2014, iar singurul titular care si-a exprimat optiunea a fost Dna Bozgan Elena 
– poziţia 61. 
         Însă, prin cererea nr.108272/24.07.2014, Dl Zamfir Ionel, care figurează la poziţia 52 
în lista de priorităţi pentru familii evacuate, a solicitat locuinţa din Strada Corneliu Coposu 
nr.5E şi a aratat că s-a afat în imposibilitatea de a da curs în timp util ofertei de repartizare 
nr.69857/13.05.2014, întrucât a avut probleme de sănătate, fiind plecat in strainatate la 
tratament.   
 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.114066/07.08.2014, Dl Zamfir Ionel a reconfirmat 
îndeplinirea condiţiilor de acces, respectiv: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierile de autentificare nr.794/30.07.2014 şi nr.841/06.08.2014 emise de S.P.N. Dana 
Tomiţă & Sebastian Tomiţă, certificatele fiscale nr.677144/29.07.2014 si 
nr.677148/29.07.2014 emise de Primăria Municipiului Craiova - Directia Impozite si 
Taxe); nu a realizat venituri în ultimele 12 luni (declaraţia notarială nr.794/30.07.2014 si 
nr.841/06.08.2014); familia este compusă din 2 persoane, locuieşte cu chirie într-o cameră 
în imobilul din Strada Bujorului, nr.18 urmare a evacuării din Strada Vasile Alecsandri, 
nr.44 (ancheta socială efectuată în data de 07.08.2014). 
 Faţă de cele prezentate, şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 11.09.2014, 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, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX şi art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu 
alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Zamfir Ionel, a locuinţei 
proprietatea publică a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada Corneliu Coposu nr.5 E; 
 2. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la punctul 1 din prezentul 
raport, va fi încheiat de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
  3. Anularea poziţiei 2 din Anexa la Hotărărea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.335/31.07.2014. 
           
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                                            ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pirvu                                                                                                 

                                                  Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu               
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