
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri 

destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15 şi 
bd.Oltenia, blocurile T1, T2 şi T3, aplicabilă titularilor de contracte care au 

împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014; 

Având în vedere raportul nr.128856/2014 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei 
recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile 
R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15 şi bd.Oltenia, bl.T1, T2 şi T3, aplicabilă titularilor 
de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii 
nr.152/1998; 
          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 cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15 şi 
bd.Oltenia, bl.T1, T2 şi T3, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit 
vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.321/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe 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 Locuinte    
Nr.128856/11.09.2014                                             Se aprobă,     
                                                  PRIMAR 

                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu      
                                                                        

RAPORT, 
privind recalcularea chiriei (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Craiova Strada 
Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15 şi Bdul Oltenia, blocurile T1, T2 

şi T3,  aplicabile titularilor care împlinesc vârsta de 35 de ani la prelungirea 
contractelor de închiriere 

 
 

         Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform 
prevederilor Legii nr.152/1998 şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.962/2001. 

 Conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac obiectul proprietăţii private a statului  şi 
sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ 
teritoriale în care sunt amplasate.  

 La nivelul municipiului Craiova, există la această dată un număr de 19 blocuri de 
locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în temeiul legii sus amintite, 
după cum urmează: 

Bdul Oltenia, blocul T1, scările 1- 6, cu  91 unităţi locative 
Bdul Oltenia, blocul T2, scările 1- 5, cu 77 unităţi locative 
Bdul Oltenia, blocul T3, scările 1 – 5, cu 77 unităţi locative 
Strada Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, cu 126 

unităţi locative 
Strada Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19, cu 126 

unităţi locative,  
blocuri în componenţa cărora intră un număr total de 497 locuinţe. 
 Dintre acestea, un număr de 440 locuinţe au fost închiriate conform legii, 

tinerilor cu vârste sub 35 ani, restul de 57 de locuinţe reprezintă locuinţe repartizate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. 

 Precizăm că locuinţele ANL din blocurile T1, T2, T3, au fost date în folosinţă în 
anii 2003, 2004, locuinţele din blocurile R2 – R16, în anul 2008, iar cele din blocurile  
R1 – R15, în anul 2009. 

 Conform art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, contractele de închiriere se încheie pe o durată de 
5 ani de la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale, 



prelungirea contractelor de închiriere se face succesiv, pe o perioadă de un 1 an, în 
următoarele condiţii: 

             a) prin recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta 
de 35 ani; 

    b) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, 
pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 ani. 

  Potrivit art.19(4) alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea recalculării cuantumului chiriei pentru titularii 
contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani, se poate utiliza ca model 
exemplul din Anexa nr.16, administratorii locuinţelor având posibilitatea să 
stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea 
în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea. 

   În modelul prezentat în Anexa 16 la H.G. nr.962/2001, elementele utilizate 
pentru calculul chiriei/mp sunt: valoarea de revenire a locuinţei (valoarea de înlocuire) 
care este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluată contabil 
conform legii, durata de amortizare, valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de 
folosinţă normală, valoarea cheltuielilor de administrare, mărimea beneficiului, taxele 
şi impozitele locale. 

  Întrucât, iniţial, regimul juridic al locuinţelor ANL a fost de proprietate publică 
a unităţilor administrativ - teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar blocurile R2 – 
R16 din Strada Potelu au fost înscrise în contabilitate ca mijloace fixe, la nivelul lunii 
decembrie 2012 a fost stabilită valoarea de inventar rezultată în urma reevaluării 
contabile a imobilelor respective, astfel că modul de calcul prezentat în Anexa 16 din 
H.G. nr.962/2001, s-a aplicat până în prezent doar acestor locuinţe  ale căror contracte 
de închiriere au expirat în data de 26.08.2013.  

  În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.473/29.08.2013, a fost aprobat cuantumul chiriei recalculate, aplicabilă titularilor de 
contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, chiriile mărindu-se în acest sens de 
aproximativ 3 ori, de la 55,54 lei/lună pentru o garsonieră la 162 lei/lună şi de la 90,48 
lei/lună pentru un apartament cu  2 camere la 232,74 lei/lună. 

 În ceea ce priveşte locuinţele din Strada Potelu, blocurile R1 – R15, acestea au 
fost date în folosinţă beneficiarilor în 2 etape, drept pentru care contractele aferente 
blocurile R1, R3, R5 expiră în data de 17.09.2014, iar cele din blocurile R7, R9, R11, 
R13, R15, în data de 28.10.2014.  

 Din cei 100 titulari ai locuinţelor menţionate mai sus, la data expirării 
contractelor, un număr de 66 de titulari au vârste de peste 35 de ani. 

 În această situaţie, se impune recalcularea chiriilor atât pentru cei 66 de titulari 
cât şi pentru cei care vor împlini 35 de ani după datele de referinţă specificate mai sus – 
aplicabile la datele de prelungire a contractelor conform legii. 

 Totodată, este necesară şi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de 
închiriere ce au ca obiect locuinţele ANL din Craiova, Bdul Oltenia, blocurile T1, T2 şi 
T3, întrucât începând cu 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare Noul Cod Civil, aşa cum 
acesta a fost aprobat prin Legea nr.287/2009, iar pe cale de consecinţă au fost abrogate 
dispoziţiile art.31 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dispoziţii ce au fost aplicate la expirarea contractelor de 
închiriere iniţiale în anii 2006, 2007. Având în vedere că „profitul supus negocierii 
între părţi” a reprezentat unul dintre elementele de calcul al noilor chirii, este necesară 



şi încetarea efectelor H.C.L. nr.321/28.06.2007 prin care s-a aprobat nivelul 
elementului de profit. 

 Prin Legea nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, s-a modificat regimul juridic al 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, astfel că autoritatea locală a făcut 
demersuri pentru reglarea regimului juridic al blocurilor ANL, iar potrivit H.G. 
nr.587/13.05.2009 modificată prin H.G. nr.1062/11.12.2013 şi H.G. nr.477/10.07.2013, 
începând cu luna iulie şi respectiv decembrie 2013 locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii situate în Municipiul Craiova, Bdul Oltenia, blocurile T1, T2, T3 şi Strada 
Potelu, blocurile R2 – R16 figurează în proprietatea privată a statului. Menţionăm că 
blocurile R1 – R15 fac obiectul proprietăţii private a statului chiar de la predarea către 
Municipiul Craiova conform protocoalelor  nr.93871/24.07.2009 şi 
nr.113936/15.09.2009 (până în prezent nefiind adoptată hotărârea de guvern). 

 Pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare recalculării cuantumului chiriei 
pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani şi ţinând cont de  regimul 
juridic al locuinţelor ANL din cartier Craioviţa Nouă şi cartier Nicolae Romanescu, 
Strada Potelu, blocurile R1 - R15, Serviciul Administrare Locuinţe a solicitat atât 
Direcţiei Economico-Financiare, Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova cât şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin 
adresele nr.103885/10.97.2013, nr.106083/15.07.2013, nr.106324/15.07.2013 şi 
nr.115887/01.08.2013, reevaluarea imobilelor construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. 

 Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr.120965 din data de 13.08.2013, 
M.D.R.T. a comunicat faptul că valoarea de inventar reevaluată se stabileşte de către 
autoritatea administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile art.807 din 
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil. 

 În acest sens,  în data de 27.08.2013 am informat direcţiile sus-menţionate, 
revenind cu aceeaşi solicitare privind transmiterea valorilor actualizate ale clădirilor de 
locuinţe ANL prin adresele nr. 19878/06.02.2014, nr.24114/14.02.2014 şi 
nr.46530/25.03.2014. 

 Ca atare, prin adresa nr.231/14.03.2014, Direcţia Economico-Financiară ne-a 
adus la cunoştinţă faptul că întrucât locuinţele nu se află în patrimoniul public ca 
bunuri aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, acestea fiind 
înregistrate în conturi în afara bilanţului, obligaţia de a proceda la reevaluarea bunurilor 
nu cade în sarcina administratorului. 

 Pe cale de consecinţă, s-a solicitat punctul de vedere final al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerului Finanţelor Publice, prin adresele 
nr.47176/26.03.2014, nr.47812/27.03.2014, 71622/15.05.2014 şi nr.71636/15.05.2014. 

           Având în vedere informaţiile obţinute din partea celor două ministere, care 
prin răspunsurilor nr.111985/04.08.2014 şi nr.117690/18.08.2014 ne comunică faptul 
că în conformitate cu prevederile art.803, art.807 din Codul Civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.2 alin.1 din O.G. nr.81/2003, atât obligaţia 
de stabilire a valorii de inventar reevaluată precum şi modificarea valorilor contabile 
aferente imobilelor proprietate privată a statului, reevaluate, revine autorităţii 
administraţiei publice locale care le are în administrare, comisia de reevaluare ne-a 
transmis “situaţia privind actualizarea la data de 31.12.2013 a valorii de inventar a 
locuinţelor ANL din Strada Potelu, blocurile R1 – R15 şi Bdul Oltenia blocurile T1, T2 
şi T3. 



 În acest sens, am procedat la recalcularea chiriilor conform modelului  
prezentat în Anexa nr.16 la H.G. nr.962/2001, după cum urmează:      
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 La întocmirea acestei situaţii s-au luat în considerare suprafeţele utile ale 

apartamentelor ce au fost închiriate prin contractele de închiriere. 
 Valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix 

reevaluată contabil conform legii; 
 Facem precizarea că amortizarea s-a calculat pentru 60 de ani, în baza 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, potrivit cărora 
pentru clădiri de locuit durata de amortizare este de 40-60 ani. 

 Nivelul cheltuielilor de întreţinere (RC), cheltuielilor reparaţii capitale (RK), 
cheltuielilor de administrare, profitului net şi al taxelor şi impozitelor, s-a considerat 
zero din următoarele motive: 

 - întreţinere curentă şi reparaţii curente: cu ocazia stabilirii raporturilor de 
închiriere, în conformitate cu prevederile art.1788 şi art.1802 Cod Civil, reparaţiile de 
întreţinere curentă sunt obligaţia locatarului;  

 - reparaţii capitale: lucrările de reparaţii capitale se execută de către proprietar în 
scopul menţinerii bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata 
locaţiunii; în cadrul reparaţiilor capitale se efectuează înlocuirea totală sau parţială a 
unor elemente de construcţii sau a părţilor componente ale acestor elemente, deteriorate 
ca urmare a uzurii fizice precum şi repararea concomitentă a elementelor şi părţilor de 
elemente de construcţii uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea 
iniţială.  



 În acest sens, potrivit Deciziei nr.148 din 16.09.1977 pentru aprobarea 
normativului tehnic al reparaţiilor capitale la clădiri şi construcţii speciale, numărul de 
reparaţii capitale care se pot efectua pe parcursul duratei normale de funcţionare ( 60 
ani) este de maxim două respectiv o reparaţie capitală la 30 ani. 

 Astfel, având în vedere că blocurile R1-R15 din Craiova, Strada Potelu au fost 
construite în anul 2009, iar prima reparaţie capitală poate fi efectuată peste 25 ani şi 
ţinând cont că la stabilirea valorii reparaţiilor capitale se va avea în vedere faptul că 
folosirea clădirilor pe întreaga lor durată de serviciu normată trebuie să se asigure 
îndeosebi prin întreţineri şi reparaţii curente, presupunându-se în acest sens că 
lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se efectuează la timp, complet şi în bune 
condiţii, costul normat al reparaţiei capitale propus este zero; 

 - cheltuielile de administrare referitoare la activităţi de administrare, 
contabilitatea asociaţiei, servicii juridice, se reflectă în cheltuieli cu salariile sau 
remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, indemnizaţii acordate persoanelor 
alese respectiv preşedinte, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori, alte 
servicii administrative către proprietatea comună, reprezintă cheltuieli comune ale 
asociaţiei şi cad în sarcina chiriaşilor cu ocazia stabilirii raporturilor juridice întrucât 
aceştia au un drept de folosinţă în baza contractului de închiriere şi sunt beneficiarii 
serviciilor prestate; 

 - nivelul profitului net şi al taxelor şi impozitelor se consideră zero conform 
prevederilor din Anexa 16 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001 care prevăd că 
“mărimea beneficiului este zero, locuinţele fiind construite printr-un program cu 
caracter de protecţie socială; având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi 
închiriate la nivelul unor chirii modice, consiliile locale pot hotărâ scutirea de impozit 
pe clădire, în conformitate cu reglementările legale în vigoare”. 

 Astfel, chiria netă anuală s-a determinat prin însumarea cheltuielilor nete anuale 
( cheltuielile cu amortizarea în vederea recuperării investiţiei în funcţie de durata 
normală de folosinţă a imobilului la care se adaugă cheltuielile pentru menţinerea stării 
de folosinţă normală a imobilelor) cu profitul net şi impozitul pe clădiri. 

  Chiria lunară s-a determinat prin raportarea chiriei nete anuale la numărul de 
luni calendaristice din an, iar chiria lunară/mp s-a determinat prin raportarea chiriei 
lunare la suprafaţa utilă.  

 Sintetizând, după expirarea perioadei contractuale iniţiale (5 ani), prelungirea 
contractelor se face pe 1 an, iar pentru chiriaşii blocurilor R1, R3, R5, R7, R9, R11, 
R13, R15 din Strada Potelu şi  blocurilor T1, T2, T3 din Bdul Oltenia, care au depăşit 
vârsta de 35 ani, chiria se recalculează, chiriile percepute variind în funcţie de suprafaţa 
utilă şi anul construirii locuinţei, între 2,03 lei/mp şi 4,73 lei/mp, aşa cum acestea au 
fost prezentate în tabelul de mai sus. 

 În acest sens, faţă de perioada contractuală iniţială, chiriile la locuinţele ANL din 
Strada Potelu au crescut în medie de 4 ori, de la 55,54 lei/lună  la 238,5 lei/lună pentru 
o garsonieră de 50 mp, iar pentru un apartament cu 2 camere de 75,81 mp de la 90,48 
lei/lună la 353,27 lei/lună. 

 Având în vedere că locuinţele ANL din Craioviţa Nouă au fost construite în anii 
2003, 2004, pe acest segment, chiriile au crescut numai de cca. 2 ori, de la o medie de 
62,19 lei/lună la 104,26 lei/lună pentru o garsonieră de 43,26 mp, iar pentru un 
apartament cu 2 camere de 66,05 mp de la 99,33 lei/lună la 159,18 lei/lună. 

 Conform unei analize a site-ului imobiliare.ro, comparativ cu chiriile solicitate de 
proprietari, chiriile pentru locuinţele construite prin programul “locuinţe pentru tineri” 
al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt mult mai ieftine, acestea fiind de 2 ori mai 



mici în cartierul Nicolae Romanescu, iar în Craioviţa Nouă sumele sunt chiar şi de 4 - 5 
ori mai mici faţă de preţurile cerute pe piaţa liberă. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din 
Legea nr.152/1998, republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
art.19(4) alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 republicată  a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele : 

• cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
situate în Craiova Strada Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, 
R13, R15 şi Bdul Oltenia, blocurile T1, T2, T3, aplicabilă titularilor 
care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de 
închiriere, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul 
raport; 

• încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.321/28.06.2007. 

 
                                        DIRECTOR EXECUTIV,                                            
                                             Adriana  Cîmpeanu                                                   
 
                                                                                                                 

ÎNTOCMIT, 
                                                                                              ŞEF SERVICIU 
                                                                                           Doina Miliana Pîrvu 
 

 
 

  Vizat de legalitate, 
                                               Cons.jur. Dana Boşoteanu                                             
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