
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată 
a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de 

Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. 
Traian Demetrescu, nr.4 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2012; 

Având în vedere raportul nr. 124452 /2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a 
municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4;      

În conformitate cu prevederile art.21 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată şi art.31-32 din Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;              
         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  şi art.61 
alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Moldovan Aneta, a unei 
locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str.Traian Demetrescu, nr.4, identificată conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Moldovan 
Aneta vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR, AVIZAT, 

       PRIMAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Administrare Locuinţe şi 
Control Asociaţii de Proprietari  
Nr. 124452/26.09.2012                                                                             Se aprobă,  
              Primar  
                Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT, 
 
 

 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, Comisia sociala, aprobată prin H.C.L. 
nr.26/2012  întrunită în data de 26.09.2012 a analizat situaţia Dnei Moldovan Aneta şi a 
hotărât repartizarea către aceasta a locuinţei proprietate privată a Municipiului Craiova 
şi aflată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada Traian 
Demetrescu, nr.4, compusă din dormitor în suprafaţă de 20,65 mp şi dependinţe în 
suprafaţă de 30,70 mp. 
 Pentru a hotărî astfel, comisia socială a avut în vedere urmatoarele: 
 Dna Moldovan Aneta este pensionară, în vârstă de 80 ani, are în întreţinere o 
fiică în vârstă de 55 ani - persoană cu handicap gradul I nerevizuibil (având diagnosticul 
„Sechele encefalopatie infantilă; atrofie cortico cerebeloasă”), în prezent sunt tolerate de 
S.C. Federalcoop Dolj, locuind fără forme legale într-o cameră degradată, cu igrasie, ce 
pune în pericol sănătatea celor două persoane. 
 Dna Moldovan a fost chiriaşa S.C. Federalcoop Dolj, locuind în imobilul din 
Craiova, Strada Năvodari, nr.8, sc.B, ap.2. Întrucât locuinţa a fost vândută în data de 
05.11.2007, unitatea, deşi nu avea nici o obligaţie juridică, ţinând seama de situaţia 
precară de sănătate şi financiară a Dnei Moldovan Aneta şi a fiicei acesteia, a făcut 
eforturi financiare şi a cumpărat o cameră în căminul situat în Craiova, Strada Ion 
Ţuculescu nr.16, cămin 2 IUG, sc.1, ap.15, pe care a oferit-o spre închiriere Dnei 
Moldovan Aneta. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.120434/19.09.2012, S.C. Federalcoop Dolj face cunoscut  faptul că în data de 
31.08.2012, a expirat contractul de închiriere nr.127 încheiat cu Dna Moldovan Aneta, 
ce are ca obiect locuinţa situată în Craiova, Strada Ion Ţuculescu nr.16, cămin 2 IUG, 
sc.1, ap.15, iar locuinţa respectivă urmează să fie scoasă la vânzare.   
 Astfel, prin cererea nr.120500/19.09.2012, Dna Moldovan a solicitat 
repartizarea unei locuinţe întrucât urmează să fie evacuată forţat din locuinţa pe care în 
prezent o ocupă fără contract de închiriere şi anexează documente din care rezultă 
îndeplinirea condiţiilor de acces la o locuinţă din fondul de stat respectiv 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 locativ de stat (declaraţie notarială 
nr.1063/19.09.2012, certificat de rol nr.371934/19.09.2012, 372019/19.09.2012).  
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de avizul Comisiei Sociale din data de 



26.09.2012, în conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. nr.52/2012 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: 

•  Repartizarea, în vederea inchirierii către Dna Moldovan Aneta, a 
locuinţei proprietate privată a Municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada 
Traian Demetrescu, nr.4 în configuraţia din anexa la prezentul 
raport. 

  
 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 
               Adriana Cîmpeanu                                                                     
 
         
        ÎNTOCMIT, 
                    ŞEF SERVICIU, 
                        Pîrvu Doina 
 
 
                                                      Avizat pentru legalitate, 
                         cons. jur. Mirel Bontea 
                                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



 
        Anexa 
 
 

Propunere repartizare spatiu cu destinatia de locuinta ce apartine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, situat in Craiova, Strada Traian Demetrescu nr.4 

 
 
 
 

        
NR. 
CRT. 

DENUMIREA INCAPERII SUPRAFATA (mp) 

1 Dormitor 20,65 

2 Bucatarie 13,4 

3 Pivniţă 16,5 

4 WC 0,8 
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