
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a şapte locuinţe situate în municipiul 

Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam. 108, 201, 210, 313, str.Bucovăţ, 
nr.7, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.18 şi cart.Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.89650/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
şapte locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam. 108, 
201, 210, 313, str.Bucovăţ, nr.7, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.18 şi cart.Craioviţa Nouă, 
bl.52B, sc.1, ap.1; 
 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 3 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 
bunurilor imobile, prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea 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, prin excluderea locuinţelor situate în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.201 şi 210 şi 
includerea locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.313.  



 
Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale, către persoanele, 

prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se stabileşte chiria lunară pentru cele 7 locuinţe sociale prevăzute la art.4 din 

prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1, 3, 4 şi 5 din anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Contractele de închiriere ale locuinţelor prevăzute la punctele 2, 6, şi 7 din anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.8. 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,  
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.9. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.10.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,  PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU             Ovidiu MISCHIANU 

 

  
 
 

 

 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.89650/18.06.2015                
                     Se aprobă,   

             PRIMAR,   
                                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu 
         

RAPORT,  

privind repartizarea a 7 locuinţe situate în Craiova, Strada Brestei nr.257,  
bl.51 garsoniere,camerele 108, 201, 210, 313, Strada Bucovat, nr.7, Valea Rosie, 

bl.7, cam.18 şi Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1  

 

Ţinând cont de situaţia creată odată cu retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate 
abuziv de stat, 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. 
         Tot pentru a veni în sprijinul chiriaşilor din imobile naţionalizate, în anul 2006, prin 
O.U.G. nr.68/2006 s-au aprobat modalitatile de constituire de către consiliile locale, a 
fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, inclusiv prin 
redistribuirea cu prioritate a unor locuinte din fondul destinat inchirierii, aflate in 
proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale si devenite vacante pe perioada 
exploatarii. 
 Dată fiind legislaţia în materia locativă pentru persoanele evacuate din imobilele 
restituite în natură foştilor proprietari pentru care legiuitorul a impus obligativitatea 
infiintarii unui fond cu această destinaţie, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat prin Hotararea nr.136/28.03.2013 constituirea fondului de locuinte sociale unic, 
prin includerea tuturor locuintelor repartizate chiriasilor din imobile nationalizate in 
perioada 2006 – 2013, fond ce a fost completat ulterior si in componenta caruia in prezent 
se afla 211 unitati locative. 
 Avand in vedere ca in prezent, din fondul destinat închirierii constituit la nivelul 
Municipiului Craiova, au devenit disponibile prin evacuare/predare/parasire, 14 unitati 
locative, acestea pot fi redistribuite in conformitate cu prevederile legale sus-mentionate, 
iar situaţia lor se prezintă după cum urmează: 



Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ 
Structura 

Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic actual 

1. Strada Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.108: 1 camera de 
20,62 mp, dependinte de 44,38 mp 

C.L.M. Domeniu public; locuinţă 
socială conf. H.C.L. 
nr.154/2015 

 
2. Strada Brestei, nr.257, bl.51 

garsoniere, cam.201: 1 camera de 
20,62 mp, dependinte de 44,38 mp 

C.L.M. Domeniu public; locuinţă 
socială, fond evacuaţi conf. 
H.C.L. nr.154/2015 

3. Strada Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.210: 1 camera de 
20,62 mp, dependinte de 44,38 mp 

C.L.M. Domeniu public; locuinţă 
socială, fond evacuaţi conf. 
H.C.L. nr.154/2015 

4. Strada Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.313: 1 camera de 
20,62 mp, dependinte de 44,38 mp 

C.L.M. Domeniu public; locuinţă 
socială conf. H.C.L. 
nr.154/2015 

 
5. Strada Bucovat, nr.7: 2 camere de 

33,88 mp, dependinte de 30,22 mp 
R.A.A.D.P.F.L. 

(Adresa 
nr.72086/14.05.2015) 

Domeniu privat 

6. Strada Bucovat, nr.7: 2 camere de 
31,57 mp, dependinţe de 19,05 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.87718/15.06.2015) 

Domeniu privat 

7. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.18: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.72094/14.05.2015) 

Domeniu privat 

8. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.52: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.72094/14.05.2015) 

Domeniu privat 

9. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.58: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.72086/14.05.2015) 

Domeniu privat 

10. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.85: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.74645/19.05.2015) 

Domeniu privat 

11. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.95: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 9,70 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.72094/14.05.2015) 

Domeniu privat 

12. Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, 
cam.111: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.72094/14.05.2015) 

Domeniu privat 

13. Strada 22 Decembrie 1989, bl.8, 
cam.17: 1 camera de 11 mp, 
dependinte comune de 2,65 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.74645/19.05.2015) 

Domeniu privat 

14 Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1: 2 
camere de 26,50 mp, dependinţe de 
12,85 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
(Adresa 

nr.87718/15.06.2015) 

Domeniu privat 

 



Dispoziţiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea nr.84/2008, 
statuează faptul că 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.61/26.02.2015, lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinte retrocedate în natură foştilor proprietari, in anul 2015. 
 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, evitându-se 
repartizarea unor spaţii 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). 
 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. 

Ţinând cont de faptul ca in lista de prioritati figureaza 25 solicitanti, din care 16 au 
beneficiat în cursul lunilor martie, aprilie si mai 2015 de repartizarea unei locuinte conform 
H.C.L. nr.118/26.03.2015, H.C.L. nr.151/30.04.2015 si H.C.L. nr.189/28.05.2015 (pozitiile 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24), propunerile de repartizare a locuinţelor 
vacante s-au făcut solicitantilor a caror situatie locativa a ramas nesolutionata (pozitiile 2, 
4, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 25), în ordinea de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.61/2015; în acest sens, au fost transmise 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, iar 
situatia se prezinta dupa cum urmeaza:  

Nr 
Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

Nr 
pe
rs 

Opţiun
e 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare/Propunere de 

repartizare 
Obs. 

Nedeţinerea unei 
locuinţe în proprietate 

venitul mediu 
net/membru de 
familie realizat în 
ultimele 12 luni - mai 
mic decât venitul 
comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul 
buletin statistic 
anterior lunii în care 
se repartizează 
locuinţa respectiv 
1857 lei (venitul 
aferent lunii aprilie 
2015 comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în data de 
08.06.2015) 

1 NECHITA 
ELENA/ 2 1 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

Refuz tacit 

2 
DUMITRU 
CRISTIAN 
ROMULUS/ 4 

1 

Cererea 
nr.7287
3/15.05
.2015 – 
Brestei, 

bl.51 
gars 

Incheierea de 
autentificare 

nr.251/15.05.2015 
emisa de B.I.N. 

Miulescu Oana Adriana, 
certificat fiscal 

nr.603057/15.05.2015 
emis de P.M.C. – D.I.T. 

272 lei 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

Strada Brestei, nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.108 

 

- 

3 GAVRILA 
FLORICA/ 10 2 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

 

Refuz tacit 

4 SERBAN 
ADRIAN/ 14 4 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

 

Refuz tacit 

5 
BOLOVAN 
GEORGETA 
DORINA/ 16 

4 

Cererea 
nr.8769
3/15.06
.2015 – 
Craiovi

ţa 
Nouă, 
bl.52 

B, sc.1, 
ap.1 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2365/29.05.2015 
emisa de B.I.N. 
Gunescu Tudor 

Marinela Daniela, 
certificat fiscal 

nr.610226/29.05.2015 
emis de P.M.C. – D.I.T. 

- 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

Craioviţa Nouă, bl.52 B, 
sc.1, ap.1 

- 

6 
PRIOTEASA 
MIHAELA 
RODICA/ 17 

2 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

 

Refuz tacit 

7 PATRUICA 
NICOLAE/ 19 1 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

Refuz tacit 



 

8 DUMITRU 
DINE/ 22 1 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

 

Refuz tacit 

9 
PUIU 
GHEORGHE/ 
25 

1 - - - 

Comunicarea 
nr.70624/12.05.2015, 
nr.74106/19.05.2015, 
nr.76656/22.05.2015, 
nr.86009/11.06.2015 

 
 

Refuz tacit 

 Condiţiile insalubre, starea de degradare semnificativă, faptul că locuintele ce au fost 
propuse spre repartizare, nu oferă un grad de confort şi siguranţă corespunzătoare, ridică 
probleme sub aspectul convieţuirii împreună cu chiriaşii vecini, dependinţele comune, 
neîndeplinirea de către o parte dintre acestea a exigenţelor minimale prevăzute de Legea 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie suficiente 
motive care au condus la refuzul în masă al acestor locuinţe; astfel, numai doi solicitanţi 
înscrişi în lista de priorităţi pentru familii evacuate la poziţiile 4 şi 16 respectiv Dumitru 
Cristian Romulus şi Bolovan Georgeta Dorina, au optat pentru repartizarea locuinţelor din 
Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere şi Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1.  
 Pentru exploatarea in continuare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe refuzate de 
chiriaşii din imobile naţionalizate, în conformitate cu prevederile legale sus-menţionate şi 
ţinând cont de hotărârile Comisiei Sociale din data de 15.01.2014, 11.09.2014 şi 
13.02.2015, cele 12 unităţi locative au făcut mai departe obiectul propunerilor de 
repartizare către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale, 
listă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.686/28.11.2013. 

Având în vedere că în lista de priorităţi aprobata prin H.C.L. nr.686/2013, mai 
figurează un număr de 194 titulari nesolutionati, din care 62 sunt persoane singure, iar 132 
sunt familii de 2 sau mai multe persoane, pentru cele 12 locuinţe vacante au fost transmise 
noi oferte de repartizare (388 comunicări nominale înregistrate la nr.70625/12.05.2015 şi 
nr.76663/22.05.2015) 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. 
 Urmare a comunicarilor transmise, 10 titulari au formulat optiuni de repartizare, iar 
in functie de pozitia din lista de prioritati, prezentam situatia solicitarilor efectuate: 
 

N
r 

Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

Nr 
pe
rs 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Propunere de 
repartizare Obs. 

Nedeţinerea unei 
locuinţe în proprietate 

venitul mediu net/membru 
de familie realizat în ultimele 
12 luni - mai mic decât 
venitul comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin 
statistic anterior lunii în care 
se repartizează locuinţa 
respectiv 1857 lei (venitul 
aferent lunii aprilie 2015 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data 



de 08.06.2015) 

1 GURLEA 
MIRELA/ 108 5 

Cererea 
nr.74232/19.0

5.2015 – 
Brestei, bl.51 

gars 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1935/04.06.2015 
emisa de S.P.N. 

DEFTA, certificate 
fiscale 

nr.613434/04.06.2015, 
nr.613428/04.06.2015 

si 
nr.613441/04.06.2015 

emise de P.M.C. – 
D.I.T. 

229 lei 

Str. Brestei, 
nr.257, bl.51 

gars, cam.201 
 

-  

2 ZLOTEA 
IOANA/ 127 4 

Cererea 
nr.77007/25.0

5.2015  – 
Brestei, bl.51 

gars 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1774/15.06.2015 
emisa de B.I.N. 

Stefanescu Floriana, 
certificat fiscal 

nr.621831/15.06.2015 
emis de P.M.C. – 
D.I.T., adeverinţa 

nr.1944/15.06.2015 
emisă de Primăria 
Comunei Almăj 

93,00 lei 

Str. Brestei, 
nr.257, bl.51 

gars, cam.210 
 

- 

3 IAMANDITA 
GEANINA/ 178 6 

Cererea 
nr.75401/20.0
5.2015 2015 

– Brestei, 
bl.51 gars 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1773/15.06.2015 
emisa de B.I.N. 

Stefanescu Floriana,, 
certificat fiscal 

nr.621042/12.06.2015 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

- 
Str. Brestei, 
nr.257, bl.51 

gars, cam.313 

A refuzat 
unitatile 

locative din 
Valea Rosie, 

bl.7, bl.8 

4 CALINESCU 
COSMIN/ 188 2 

Cererea 
nr.73365/18.0

5.2015, 
nr.86107/11.0

6.2015 – 
Bucovat, nr.7 

Incheierea de 
autentificare 

nr.338/10.06.2015 
emisa de B.I.N. 
Marinescu Nina 

Cosmina, certificat 
fiscal 

nr.620341/11.06.2015 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

- 
Strada Bucovat, 

nr.7 
 

- 

5 CALIN 
MARIAN/ 189 2 

Cererea 
nr.81444/03.0

6.2015 – 
Brestei, bl.51 
gars, cam.108 

- - - 
 -  

6 VADUVA 
SIDONA/ 191 1 

Cererea 
nr.72801/15.0

5.2015 – 
Brestei, bl.51 

gars 

- - - 
 

A refuzat 
unitatile 

locative din 
Valea Rosie, 

bl.7, bl.8 

7 STOIAN BOBI/ 
195 4 

Cererea 
nr.74153/19.0

5.2015 si 
nr.80726/02.0

6.2015 – 
Brestei, bl.51 
gars, cam.210 

- - - 
 

A refuzat 
unitatile 

locative din 
Valea Rosie, 

bl.7, bl.8 

8 BUCUR 
CRISTINA/ 198 3 

Cererea 
nr.74152/19.0

5.2015 – 
Brestei, bl.51 

gars, 
cam.201, 210 

- - - 
 

A refuzat 
unitatile 

locative din 
Valea Rosie, 

bl.7, bl.8 

9 
VARTOLOMEU 
DANIELA 
GABRIELA/ 215 

2 

Cererea 
nr.76588/22.0

5.2015 si 
nr.82761/04.0

6.2015 – 
Valea Rosie, 
bl.7, cam.18 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1093/02.06.2015 
emisa de S.P.N. 

Radovici Lucretia si 
Sorop Alexandru 

Oliviu, certificat fiscal 

- 
Valea Rosie, bl.7, 

cam.18 
 

- 



nr.613511/04.06.2015 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

1
0 

SANDU 
LAURA/ 222 2 

Cererea 
nr.75771/21.0

5.2015 – 
Brestei, bl.51 

gars 

- - - 
 - 

 

 Astfel, propunerile de repartizare vizează numai 7 titulari care au formulat 
optiune de repartizare si care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea 
stabilită prin H.C.L. nr.61/2015 si H.C.L. nr.686/2013 de la poz.4 (evacuati), poz.16 
(evacuaţi), poz.108 (sociale), poz.127 (sociale), poz.178 (sociale), poz.188 (sociale) si  
poz.215 (sociale). 
 Celelalte 7 spaţii cu destinaţia de locuintă neacceptate de titularii înscrişi în listele de 
priorităţi şi anume Strada Bucovăţ nr.7, Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, camerele 52, 58, 
85, 95, 111 şi bl.8, camera 17 vor face în continuare obiectul propunerilor de repartizare 
către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
din fondul locativ de stat aprobată prin H.C.L. nr.686/28.11.2013 – Anexa 2.  
  În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate şi nu pot fi vândute. 
 Totodata, 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.  
 Astfel, avand in vedere ca locuintele din Craiova, Strada Bucovat, nr.7, Strada 22 
Decembrie 1989, bl.7, cam.18 şi Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1, sunt proprietatea 
privata a municipiului Craiova, fiind inventariate in H.C.L. nr.522/2007, Anexa 2A – 
poz.225, Anexa 1A- poz.71 şi Anexa 2A – poz.96,  este necesară modificarea regimului 
juridic respectiv inventarierea in domeniul public al Municipiului Craiova si stabilirea 
destinaţiei de locuinţa sociala. 
 Potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea bunurilor din 
domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale în domeniul public al acestora, se face 
prin hotărâre a consiliului local. 
 In ceea ce priveste locuintele din Craiova, Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, 
camerele 108, 201, 210 si 313, acestea figureaza deja in domeniul public al Municipiului 
Craiova potrivit prevederilor art.1 din H.C.L. nr.154/2015. 



 Însă, având în vedere că în conformitate cu art.3 din H.C.L. nr.154/2015, s-a aprobat 
completarea „fondului unic de locuinte sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari” si cu locuinţele ce fac obiectul propunerilor catre solicitantii de locuinte 
sociale, situate în Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 201 si 210, este 
necesară şi actualizarea acestui fond în sensul excluderii locuinţelor sus-menţionate şi 
includerii camerei 313 din blocul 51 garsoniere propusa spre repartizare unui chirias din 
imobil retrocedat fostilor proprietari.  

În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr.74/2007, inchirierea şi 
administrarea locuinţelor destinate familiilor evacuate, urmează regimul stabilit de Legea 
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la locuinţele 
sociale. 

Stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale se face cu respectarea 
prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu 
prevederile art.44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. 
 Potrivit art.26 din O.U.G. nr.40/1999, chiria se stabileşte pornindu-se de la un tarif 
de bază lunar (lei/mp) în funcţie de categoria suprafeţelor ( suprafaţă locuibilă - 0,84 
lei/mp, dependinţe: bucătărie, baie, culoar, debara, etc.- 0,34 lei/mp, alte dependinţe: 
terasă, boxă, logie, spălătorie, uscătorie, pivniţă - 0,19 lei/mp, etc.), prin aplicarea unui 
coeficient la chiria de bază cuprins între 3,5 şi 0,5 diferenţiat pe categorii de localităţi şi pe 
zone, de către consiliul local, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru terenuri respectiv, în cadrul municipiului: 3,5 pentru zona A de 
impozitare, 2,5 pentru zona B de impozitare, 2 pentru zona C de impozitare şi 1,5 pentru 
zona D de impozitare; tariful de bază lunar se actualizează în funcţie de rata anuală a 
inflaţiei (ultima actualizare este prevăzută de H.G. nr.310/2007). 
 Având în vedere structura similară a locuinţelor din Strada Brestei, nr.257, bl.51 
garsoniere, precum şi zona de impozitare în care acestea sunt amplasate, detaliem modul de 
calcul al chiriei lunare:         
  Sl (suprafaţa locuibilă): 20,62 mp x 0,84 lei/mp = 17,3208 lei 
  D (dependinţe): 19,4 mp x 0,34 lei/mp = 6,596 lei   
  AD (alte dependinţe): 24,98 mp x 0,19 lei/mp = 4,7462 lei  
  Curte si gradina aferente: 38,86 mp x 0,04 = 1,5544 
  Chiria de bază: 17,3208 + 6,596 + 4,7462 + 1,5544 = 30,2174 lei  
  Chiria lunară: 30,2174 x 2 = 60,43 lei  
  Referitor la locuinţele din Strada Bucovat, nr.7, Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1, 
Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, cam.18, potrivit adreselor nr.9244/21.05.2015 şi 
nr.7182/12.05.2015 ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi înregistrate la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr.87718/15.06.2015 şi nr.72094/14.05.2015, chiria lunară este de 28,02 lei + 
TVA (24%), 66,57 lei + TVA(24%) şi respectiv 25,33 lei + TVA (24%). 
           Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 18.06.2015, 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, art.48 din Legea Locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile 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, 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, precum si la criteriile pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ 
de stat, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 asa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006, 
Hotarării Consiliului Local nr.61/2015 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 2015, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.686/28.11.2013 privind aprobarea  listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor sociale, precum si in 
repartizarea locuintelor destinate inchirierii din fondul locativ de stat, in anul 2013-2014,  
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Capitolului 
V Cod Civil – Titlul IX, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, următoarele: 
        1.Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 3 imobile cu destinaţia de locuinţă 
proprietatea privată a Municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. 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 celor 3 bunuri imobile prevazute în Anexa 1 
la prezentul raport; 
 3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999, nr.80/2006, nr.282/2008 precum şi 
finalizarea procedurilor de modificare a H.G.  nr.141/2008 prin intermediul 
Consiliului Judeţean Dolj; 
  4. Modificarea 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. 136/2013, prin excluderea 
locuinţelor situate în Craiova, Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 201 
si 210 şi includerea locuinţei situată în Strada Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, 
camera 313;  
 5. Repartizarea, în vederea închirierii a 7 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 6. Stabilirea chiriei lunare conform Anexei 2 la prezentul raport; 



 7. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1, 3, 4 si 5 din Anexa 
2 la prezentul raport; 
 8. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 
2, 6 şi 7 din Anexa 2 la prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
    
             DIRECTOR EXECUTIV,    ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pirvu    

                                                            

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                    
                                                    cons. jur. Diana Dincă              

 

 

 

    
 
 
 
 
 

Anexa 1 

 

Propuneri pentru shimbarea destinatiei/regimului juridic a 3 imobile proprietatea privata a 
Municipiului Craiova si aflate in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 

 

Nr
.cr
t. 

Adresa 
imobilului 

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

Regim juridic actual Propunere 
regim 

juridic/destinaţi
e 

1 Strada 
Bucovat, nr.7 

 

Număr camere: 2  

Suprafaţa utilă: 50,62 mp 

Număr inventar: 11000733 

 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, 
Anexa 2A, poziţia 
225 

Domeniu 
public; 
Locuinta 
sociala  



2 Strada 22 
Decembrie 
1989, bl.7, 

cam.18 

 

Număr camere: 1 

Suprafaţa utilă: 13,61 mp 

Număr inventar: 11001044 

 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, 
Anexa 1A, poziţia 71 

Domeniu 
public; 
Locuinta 
sociala 

3 Craioviţa 
Nouă, 

bl.52B, sc.1, 
ap.1 

Număr camere: 2 

Suprafaţa utilă: 39,35 mp 

Număr inventar: 11000453 

 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, 
Anexa 2A, poziţia 96 

Domeniu 
public; 
Locuinta 
sociala 

 

  

 

    

               

 

 

       Anexa 2 

 

Propuneri de repartizare a 7 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2007 si Legii nr.114/1996, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

 

N
r. 
cr
t. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTER

ISTICI TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRARE 

CHIRIE 
LUNARA (lei) 

1 Dumitru 
Cristian 
Romulus 

Strada Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.108 

Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 

mp 
Dependinţe: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 

C.L.M. 60,43 lei 



2 Bolovan 
Georgeta 
Dorina 

Craioviţa Nouă, bl.52B, 
sc.1, ap.1 

Nr. camere: 2 
Suprafaţa locuibilă: 26,50 

mp 
Dependinţe: 12,85 mp 

Suprafata utilă: 39,35 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 66,57 lei + TVA 

3 Gurlea Mirela Strada Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.201 

Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 

mp 
Dependinţe: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 

C.L.M. 60,43 lei 

4 Zlotea Ioana Strada Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.210 

 Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 

mp 
Dependinţe: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 

C.L.M. 60,43 lei 

5 Iamandiţă 
Geanina 

Strada Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.313 

Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 

mp 
Dependinţe: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 

 

C.L.M. 60,43 lei 

6 Călinescu 
Cosmin 

Strada Bucovat, nr.7  
Nr. camere: 2 

Suprafaţa locuibilă: 31,57 
mp 

Dependinţe: 19,05 mp 
Suprafata utilă: 50,62 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 28,02 lei + 
TVA(24%) 

7 Vartolomeu 
Daniela 
Gabriela 

Strada 22 Decembrie 1989, 
bl.7, cam.18 

 Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă: 11 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,33 lei + 
TVA(24%) 



Dependinţe: 2,61 mp 
Suprafata utilă:13,61 mp 
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