
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                              HOTĂRÂREA NR. ______ 

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

 
 

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

Având în vedere raportul nr.128829/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
două locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 
vechi, cam.11 şi str.Bibescu, nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33; 
 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 2 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului 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 administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunului imobil situat în cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, 
cam.11. 

Art.3. 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 bunului 
imobil situat în str.Bibescu, nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33. 



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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere 
a locuinţei prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.7. 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.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.9. 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.128829/11.09.2014                 Se aprobă, 
                                    PRIMAR, 
                                       Lia Olguţa Vasilescu  
      
                       

RAPORT,  

privind repartizarea a doua locuinţe sociale situate în Craiova,  Cartier Eroilor, 
Strada 22 Decembrie 1989  nr.6, bl.6 vechi, camera 11 şi Strada Bibescu nr.84, 

bl.A13, sc.1, ap.33 

 

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 naţionalizate prevăzuţi 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. 

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 
şi 6 medici de familie, având ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate în 
Cartierul Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter. 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. 

Astfel, au rezultat 8 spaţii cu destinaţia de locuinţă, numerotate prin completare de la 
9 la 16; dintre acestea, 7 camere respectiv 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 au fost repartizate 
conform H.C.L. nr.281/26.06.2014, iar camera 11 din acelaşi imobil a fost refuzată de 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.87165/16.06.2014. 

O situatie similara s-a inregistrat si in cazul imobilului din Strada Bucovat, nr.179, 
compus din 1 cameră de 18,37 mp, bucătărie de 17,28 mp, hol comun şi teren în suprafaţă 
de 476 mp, acesta fiind refuzat de toti solicitantii din lista pentru familii evacuate atat din 
cauza starii de degradare avansata, lipsei de utilitati, dar si datorita neintelegerilor cu 



vecinii care nu permit accesul la acest imobil. 
 Totodată, şi locuinţa proprietate privată a municipiului Craiova situată în Strada 
Bibescu, nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33, compusa din 4 camere în suprafaţă de 48,06 mp şi 
dependinţe în suprafaţă de 37,78 mp, a devenit vacantă ca urmare a solicitării de denunţare 
a contractului de închiriere formulată de titularul Panduru Aristide prin cererea înregistrată 
la Primăria Municipiului Craiova sub nr.119158/20.08.2014; conform înscrisurilor 
nr.686610/19.08.2014 şi nr.2096/20.08.2014 eliberate de Direcţia Impozite şi Taxe şi 
Asociaţia de proprietari nr.2 Stirbei Voda, nu sunt înregistrate debite la plata cheltuielilor 
de chirie şi întreţinere; locuinţa a fost predată conform procesului verbal 
nr.119155/20.08.2014. 
 Avand in vedere ca pentru formularea propunerii de repartizare a locuintei cu 
configuratia prezentata mai sus, sunt aplicabile prevederile Legii nr.114/1996, modificata, 
potrivit carora numai familiie de 5 si 6 persoane au dreptul la o locuinţă compusă din 4 
camere şi ţinând cont de faptul ca in lista de prioritati pentru repartizarea locuintelor 
destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate 
din imobile nationalizate, aprobata prin H.C.L. nr.88/2014 figureaza numai persoane 
singure si familii compuse din 2, 3 si maxim 4 persoane, pentru evitarea repartizarii unor 
spatii excedentare, în şedinţa din data de 11.09.2014, Comisia Socială a hotărât ca 
propunerea de repartizare să se facă in ordinea de prioritate aprobata prin H.C.L. 
nr.686/2013, mai intai catre solicitantii de locuinte sociale si apoi catre cei de locuinte 
destinate inchirierii din fondul locativ de stat, intrucat in raport de criteriile aplicate 
primeaza situatia sociala a fiecarui titular si nu regimul juridic al locuintei, asa cum s-a 
hotarat anterior in sedinta din data de 15.01.2014. 
 Astfel, pentru exploatarea în continuare a bunurilor, în conformitate cu prevederile 
legale sus-menţionate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din data de 11.09.2014, 
cele 3 unităţi locative au făcut obiectul propunerilor de repartizare mai întâi către titularii 
înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale – locuinţe ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova şi apoi către cei din lista pentru repartizarea 
locuinţelor destinate inchirierii din fondul locativ de stat – locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al Municipiului Craiova; reiteram faptul ca 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 225 sunt înscrişi în lista pentru repartizarea 
locuintelor sociale, 44 titulari figureaza in lista pentru repartizarea locuintelor destinate 
inchirierii din fondul locativ de stat si tinand cont de faptul ca 26 solicitanti au optat pentru 
inscrierea in ambele liste de prioritati, iar pana in prezent au fost solutionati 6 solicitanti, în 
cursul lunilor iunie şi iulie 2014 au fost transmise 237 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 237 comunicări, după cum urmează: 

a) 193 comunicari nominale din care 9 inregistrate sub nr.89540/18.06.2014, iar 184 
sub nr.96771/02.07.2014, au fost transmise solicitantilor inscrisi in lista de prioritati pentru 
repartizarea locuintelor sociale (s-au propus cele doua unitati locative situate in Cartier 
Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter, cam.11 si Strada Bucovăţ, 
nr.179), conform „Situaţiei comunicărilor pentru solicitanţii de locuinţe sociale/fond de stat 
” anexată la prezentul raport. 

b) 44 comunicari nominale inregistrate sub nr.89540/18.06.2014, au fost transmise 
solicitantilor inscrisi in lista de prioritati pentru repartizarea locuintelor destinate 
inchirierii din fondul locativ de stat (s-au propus cele doua unitati locative situate in 
Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi parter, cam.11 si Strada 
Bucovăţ, nr.179), conform „Situaţiei comunicărilor pentru solicitanţii de locuinţe 
sociale/fond de stat ” anexată la prezentul raport. 
 Urmare a comunicarilor transmise, 5 titulari au formulat optiuni de repartizare, iar in 
functie de pozitia din lista de prioritati, prezentam situatia solicitarilor efectuate: 
 

Nr. 
crt. 

Titular/pozitia din 
lista de prioritati 

Optiune repartizare 
locuinta Strada 22 

Decembrie 1989 nr.6, 
bl.6 vechi, cam.11 

Observatii 

1. Manucu Elena – 
pozitia 20, locuinte 

sociale 

Cererea 
nr.100324/09.07.2014 

Ulterior, prin cererea 
nr.115936/12.08.2014 a formulat 
refuz motivat (probleme create de 
ceilalti locatari care nu-i permit 
accesul la dependintele comune, 
infiltratii de apa in tavan) 

2. Badea Dan Emil – 
pozitia 152, 

locuinte sociale 

Cererea 
nr.103250/15.07.2014 

Urmare a refuzului anterior a fost 
emisa o noua oferta de repartizare 
inregistrata la 



nr.116073/12.08.2014 – refuz tacit 
3. Calinescu Cosmin 

– pozitia 188, 
locuinte sociale  

Cererea 
nr.101682/11.07.2014 

Ulterior, prin cererea 
nr.123132/29.08.2014 a formulat 
refuz motivat (probleme create de 
ceilalti locatari, infiltratii de apa in 
tavan) 

4. Caldararu Ioana – 
pozitia 199, 

locuinte sociale 

Cererea 
nr.100517/09.07.2014 

Urmare a verificarilor efectuate la 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, s-a 
constat ca Dna Căldăraru a fost 
inscrisa in calitate de nepoata, in 
contractul de inchiriere 
nr.789/04.08.2014, ce are ca obiect 
locuinta din Strada Constantin 
Lecca nr.30, drept pentru care 
aceasta nu mai poate beneficia de 
repartizarea altei locuinte 
proprietatea unitatii administrativ 
teritoriale 

5. Iamandita Geanina 
– pozitia 1, 

locuinte fond de 
stat 

Cererea 
nr.99597/08.07.2014 

Ulterior, prin cererea 
nr.109883/29.07.2014 a formulat 
refuz motivat (spatiu insuficient 
raportat la numarul de persoane din 
familie) 

 
 Însă, prin cererea nr.123629/01.09.2014, Dna Calota Delia Alina, care figurează la 
poziţia 14 în lista de priorităţi pentru repartizarea locuintelor sociale, a solicitat locuinţa din 
Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi, cam.11 şi a aratat că s-a aflat în imposibilitatea 
de a da curs în timp util ofertei de repartizare nr.96771/02.07.2014, fiind plecata in alta 
localitate. 
 Astfel, ţinând cont de ordinea de prioritate stabilită pentru anul în curs, refuzurile 
exprimate şi prevederile legale sus-menţionate, propunerea de repartizare a locuinţei din 
Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl.6 vechi, cam.11, se va face titularului situat pe poziţia 
14 – locuinte sociale respectiv Dnei Calotă Delia Alina.  
  
 În ceea ce priveste locuinta din Strada Bibescu nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33, propunerea 
de repartizare se va face primului solicitant care are familia compusa din 5 persoane, în 
ordinea de prioritate aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.686/2013 – Anexa 1, drept pentru care de la poziţia 1 la poziţia 28, situaţia se prezintă 
dupa cum urmeaza:  
 - titularii înscrişi în listă de la pozitia 1 la pozitia 18 inclusiv, pozitiile 20, 21 si de la 
pozitia 23 la pozitia 27, sunt persoane singure sau familii compuse din 2, 3  şi 4 persoane şi 
nu au dreptul la o locuinţă cu 4 camere;  
 - poziţia 19 – a solicitat înscrierea în contractul de închiriere deţinut de părinţi pentru 
locuinţa socială din Craiova, Strada Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.6 şi nu mai poate 
beneficia de repartizarea altei locuinţe proprietatea unităţii administrativ-teritoriale; 
 - poziţia 22 – soluţionare conform H.C.L. nr.134/27.03.2014; 
 - poziţia 28 – Tuică Paul, familie compusă din 5 persoane, prin cererea 
nr.124405/02.09.2014 a solicitat repartizarea locuinţei din Strada Bibescu, bl.A13, sc.1, 
ap.33. 
 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.125264/03.09.2014 şi nr.124405/02.09.2014, s-a reconfirmat 
îndeplinirea condiţiilor de acces de către cei 2 solicitanţi, astfel: 
 - Dna Calota Delia Alina, poziţia 14 locuinţe sociale: nedeţinerea în proprietate a 
unei locuinţe (încheierea de autentificare nr.2745/02.09.2014 emisă de S.P.N. Defta, 
certificat fiscal nr.694180/02.09.2014); venitul mediu net/membru de familie realizat în 
ultimele 12 luni respectiv 78 lei mai mic decât venitul comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 
1.719 lei (venitul aferent lunii iulie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
data de  05.09.2014); mamă şi 2 copii minori, alţi 4 copii daţi în plasament, titular – 
handicap accentuat, locuieşte fără forme legale în baraca nr.7 din Aleea Şimnic; 
 - Dl Tuică Paul, poziţia 28 locuinţe sociale: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(încheierile de autentificare nr.3669/01.09.2014, nr.3643/01.09.2014 si nr.3644/01.09.2014 
emise de Birou notarial Diaconu Cristian, certificate fiscale nr.692611/01.09.2014, 
nr.692622/01.09.2014 si nr.692619/01.09.2014 emise de Primaria Municipiului Craiova – 
Directia Impozite si Taxe); venitul mediu net/membru de familie realizat în ultimele 12 
luni respectiv 250 lei mai mic decât venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1.719 lei 
(venitul aferent lunii iulie 2014 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
05.09.2014); familie compusă din 5 persoane, 2 copii minori, unul major, locuieşte la rude 
în Craiova, Strada Cantonului nr.16 - 2 camere. 
 Având în vedere că cei doi titulari figurează în lista de locuinţe sociale, pentru 
soluţionarea acestor cereri este necesară stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a celor 2 
locuinţe proprietate privată a Municipiului Craiova, acestea fiind inventariate in H.C.L. 
nr.522/2007, Anexa 1A la poziţia 30 şi respectiv poziţia 75. 
 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.  



 Referitor la locuinta din Strada Bucovat, nr.179, condiţiile insalubre, starea de 
degradare semnificativă, faptul că aceasta locuinta nu oferă un grad de confort şi siguranţă 
corespunzătoare, lipsa utilităţilor, constituie suficiente motive care au condus la refuzul 
(tacit sau expres) al acestui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, 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, precum şi de către solicitanţii din 
listele de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, aprobate prin H.C.L. nr.686/28.11.2013. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 11.09.2014, în conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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, 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, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

1.Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 2 imobile cu destinaţia de locuinţă 
proprietatea privată a Municipiului 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 bunului imobil situat in Cartier Eroilor, 
Strada 22 Decembrie 1989 nr.6, bl. 6 vechi, camera 11; 
 3. 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 bunului imobil 
situat in Strada Bibescu nr.84, bl. A13, sc.1, ap.33; 
 4. 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; 
 5. Repartizarea, în vederea închirierii a celor 2 locuinţe sociale, către 
persoanele prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 6. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificata la punctul 2 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
 7. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere pentru locuinţa identificata la punctul 3 din prezentul raport.  
  
             DIRECTOR EXECUTIV,   ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU 
                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana  

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu            



 

 

Anexa 1 

 

Propuneri pentru schimbarea destinatiei/regimului juridic a 2 imobile proprietatea privata a 
Municipiului Craiova si aflate in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi respectiv 

Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 

 

Nr.crt. Adresa imobilului Caracteristici tehnice Titularul dreptului de 
administrare 

1 Cartier Eroilor, 
Strada 22 Decembrie 

1989 nr.6, 
bl.6 vechi, cam.11 

 

Cameră: 16 mp 
Dependinţe comune: 9,23 

mp 
Nr. inventar: 11000225 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

2 Strada Bibescu 
nr.84, bl.A13, 

sc.1, ap.33 

Cameră de zi: 17,48 mp 
Dormitor: 11,30 mp 
Dormitor: 9,66 mp 
Dormitor: 9,62 mp 
Bucătărie: 9,39 mp 

Baie: 4,03 mp 
Baie: 2,47 mp 
Hol: 8,99 mp 
Hol: 3,32 mp 

Balcoane: 9,58 mp 
Nr. inventar: 11000089 

Consiliul Local al 
Municipiului Craiova 

 

  

 

 

 

 



 

 

            Anexa 2 

 

Propuneri de repartizare a 2 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în 
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ 

1. Calotă Delia Alina Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989 nr.6, 

bl.6 vechi, cam.11 

 

 

2. Tuică Paul Strada Bibescu nr.84, bl.A13, 
sc.1, ap.33 
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