
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

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

Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.25397/2015 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.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 7, 9 şi  
str.Vlad Ţepeş, nr.20; 
 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 6 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a unităţii locative, cu destinaţia de 
locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str.Vlad Ţepeş, nr.20, compusă din o cameră de 9,27 mp., 
bucătărie de 12,94 mp., w.c. de 2 mp. în folosinţă exclusivă şi în folosinţă comună: 
culoar de 7,40 mp. şi teren curte de 10,00 mp. 

 
 
 



 
Art.3. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 

municipiului Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a bunurilor 
imobile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţelor sociale prevăzute la art.1 
şi 2 din prezenta hotărâre, către actualii deţinători, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.7. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.2 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 şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 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,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 

  
 
 

 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr. 25397/13.02.2015                                                                    SE APROBĂ,        
                                                       PRIMAR 
                                                                                                  Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

 

RAPORT, 
privind repartizarea a 7 locuinţe sociale situate în Craiova, Strada Rîului nr.42, camerele 1, 

2, 4, 6, 7, 9 şi Strada Vlad Ţepeş nr.20 

  
 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. 
 Astfel, având în vedere propunerea preşedintelui comisiei sociale formulată prin 
raportul nr.23915/11.02.2015, Comisia Socială constituită la nivelul Municipiului Craiova, 
în temeiul H.C.L. nr.26/2012, întrunită în data de 13.02.2015, a analizat situaţia  socială, 
economică şi locativă a celor 8 familii care provin din imobilul cu destinaţia de adăpost 
situat în Bdul Ştirbei Vodă nr.34 (fost clădire vestiare Stadion „Ion Oblemenco”), imobil 
ce va fi supus demolării întrucât acesta este afectat de cauza de utilitate publică pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal” - 

Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34; ţinând cont de faptul că cele 8 familii care nu posedă 
resursele necesare pentru a-şi asigura o locuinţă corespunzătoare, au în întreţinere copii 
minori, nu au rude care să le asigure locuirea în continuare, acestea au fost mutate în 7 
locuinţe proprietatea Municipiului Craiova, iar pe cale de consecinţă, comisia a hotărât 

repartizarea celor 7 spaţii cu destinaţia de locuinţă către actualii deţinători conform 

Anexei la prezentul raport. 

 Pentru a hotărâ astfel, Comisia Socială a avut în vedere următoarele: 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006 s-a aprobat 

înfiinţarea în Municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără 
adăpost în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada. Aportul în natură 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova a constat în imobilul situat în Craiova, Strada 
Rîului nr.42.  
 Pentru implementarea proiectului finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse în cadrul Programului de interes naţional „Combaterea excluziunii 



sociale a persoanelor fără adăpost”, trebuia realizată reabilitarea imobilului situat în 
Craiova, Strada Rîului nr.42. 
 Întrucât, la acea dată, imobilul din Strada Rîului nr.42 era locuit fără forme legale de 
13 familii de etnie rromă, evacuate din locuinţe retrocedate foştilor proprietari sau rămase 
fără adăpost, imobilul nu a fost pus la dispoziţie conform obligaţiilor contractuale asumate 
de autoritatea locală, drept pentru care s-a înregistrat o întârziere în derularea proiectului 
sus-menţionat. 
 Pentru evitarea rezilierii contractului de către autoritatea contractantă, cu consecinţa 
pierderii finanţării şi rambursării sumelor achitate, se impunea eliberarea în regim de 
urgenţă a imobilului din Strada Rîului nr.42. 
 În acest sens, urmare a verificărilor efectate la nivelul lunii martie 2009, s-a 
constatat că bunul vestiare Stadion „Ion Oblemenco” se afla într-o stare avansată de 
degradare, era părăsit, drept pentru care a fost identificat ca soluţie pentru cazarea celor 13 
familii ce ocupau imobilul din Strada Rîului nr.42. 
 Pe cale de consecinţă, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.247/30.04.2009 s-a aprobat schimbarea destinaţiei bunului clădire vestiare Stadion Ion 
Oblemenco din „clădire vestiare” în „adăpost”. 
 Bunul cu destinaţia de adăpost, cu regim de înălţime P+1, proprietatea Municipiului 
Craiova situat în Bdul Ştirbei Vodă nr.34 (zona Sala Polivalentă), are în compunere 18 
camere, acestea fiind ocupate integral de 18 familii fără adăpost în perioada 2009 – 2014. 
 Însă, în data de 28.12.2014 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr.1177/2014 
privind aprobarea desfiinţării Stadionului „Ion Oblemenco” situat în Municipiul 
Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – 

Stadion de Fotbal” - Bulevardul Ştirbei Vodă nr.34. 

 Întrucât execuţia investiţiei nu poate fi demarată până la dezafectarea terenului, a 
fost emisă autorizaţia de desfiinţare nr.6/09.01.2015 ce are ca obiect executarea lucrărilor 
de desfiinţare pentru Stadion „Ion Oblemenco” şi construcţii anexe din Bdul Ştirbei Vodă 
nr.34; pe cale de consecinţă, este necesară evacuarea în regim de urgenţă a imobilului cu 
destinaţia de adăpost (fost clădire vestiare) întrucât şi acesta este afectat de cauza de 
utilitate publică.  
 Facem precizarea că din cele 18 familii care au fost cazate în adăpost, 9 familii au 
beneficiat deja de repartizarea unei locuinţe potrivit H.C.L. nr.26/31.01.2013, H.C.L. 
nr.39/30.01.2014 şi H.C.L. nr.281/26.06.2014, o familie a părăsit imobilul, iar pentru 8 

familii este necesară identificarea unei soluţii, eliminând astfel impactul social în cazul 

evacuării acestora. 

 Precizăm că majoritatea familiilor ce locuiesc în adăpost nu posedă resursele 
financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe, o parte din acestea au în 
întreţinere copii mici, singura sursă de venit fiind alocaţia minorilor, nu au rude, prieteni 
care să le asigure locuirea în continuare, drept pentru care evacuarea din imobil ar agrava 
situaţia celor 8 cazuri sociale cu atât mai mult cu cât este şi perioada de iarnă. 



 În imobilul din Strada Riului nr.42, Municipiul Craiova mai are în proprietate un 
număr de 9 camere ce au facut obiectul unor contracte de închiriere, iar dintre acestea 6 
camere au devenit vacante pe perioada exploatării, după cum urmează: 

-  camerele nr. 2, 4, 6 şi 7 au devenit disponibile prin părăsirea de către foştii chiriaşi 
ca urmare a acţionării acestora în judecată pentru acumularea de debite reprezentând 
cheltuieli de chirie (verificări efectuate în teren în data de 20.11.2014 şi 14.01.2015);  

- camerea 1 este vacantă ca urmare a punerii în executare a S.C. 
nr.10002/28.06.2013 a Judecătoriei Craiova (proces verbal evacuare 
nr.155168/27.10.2014); 

- camera 9 este liberă ca urmare a decesului fostului locatar în data de 20.05.2013 
(act deces seria DZ, nr.852470/21.05.2013).  

Menţionăm totodată că mai există o cameră liberă în locaţia din Drumul Apelor 
nr.66, ca urmare a punerii în executare a S.C. nr.1540/30.01.2013 a Judecătoriei Craiova, 
rămasă definitivă prin Decizia nr.1969/22.11.2013 a Tribunalului Dolj. 

Facem precizarea că o parte din locuinţele sus-menţionate au făcut obiectul 
propunerilor de repartizare mai întâi către chiriaşii evacuaţi din imobile naţionalizate în 
ordinea de prioritate aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea 
nr.88/27.02.2014 şi apoi către titularii înscrişi în listele de priorităţi pentru repartizarea 
locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, liste aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.686/28.11.2013; în acest sens au 

fost transmise 276 oferte de repartizare 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 comunicări nominale, după cum urmează: 
 a) 25 comunicări înregistrate sub nr.173780/26.11.2014  au fost transmise chiriaşilor 
evacuaţi din imobile naţionalizate care figurau în lista de priorităţi si care nu au fost 
soluţionaţi pana la data de 26.11.2014; s-a propus camera 7 modul 9 din Craiova, Drumul 
Apelor nr.66 conform „Situaţiei comunicărilor pentru solicitanţii de locuinţe destinate 
familiilor evacuate”, anexată la prezentul raport; 
 b) 24 comunicări înregistrate sub nr.178780//08.12.2014 au fost transmise chiriaşilor 
evacuaţi din imobile naţionalizate care figurau în lista de priorităţi si care nu au fost 
soluţionaţi până la data de 08.12.2014: s-au propus camerele 1, 2, 6 şi 9 din Craiova, 
Strada Rîului nr.42, conform „Situaţiei comunicărilor pentru solicitanţii de locuinţe 
destinate familiilor evacuate”, anexată la prezentul raport; 
    c) 227 comunicări înregistrate sub nr.178783/08.12.2014, au fost transmise 
solicitanţilor de locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat înscrişi în 
listele de priorităţi şi care nu au fost soluţionaţi pana la data de 08.12.2014: s-au propus 
camera 7 modul 9 din Craiova, Drumul Apelor nr.66 si camerele 1, 2, 6, 9 din Craiova, 



Strada Rîului nr.42 conform „Situaţiei comunicărilor pentru solicitanţii de locuinţe sociale 
şi din fondul de stat”, anexată la prezentul raport. 

 Urmare a comunicărilor transmise, cele 5 locuinţe propuse pentru a fi repartizate, au 
fost refuzate în mod expres sau tacit de către toţi solicitanţii înscrişi în listele de priorităţi, 

fie pentru faptul că spaţiile nu satisfac cerinţele minimale prevăzute de cadrul normativ în 

vigoare, fie pentru că locuinţele sunt insalubre sau solicitanţii sunt persoane vârstnice şi 

nu pot locui în spaţii care au dependinţe comune, ca urmare a sănătăţii precare si nevoilor 

speciale de îngrijire. 
  Pe cale de consecinţă, având în vedere că la aceasta data, in fondul de locuinte 
destinat inchirierii, constituit la nivelul autoritatii locale, exista un numar de 7 unitati 
locative disponibile, ce pot servi drept suport pentru familiile din adapostul situat în  Bdul 
Ştirbei Vodă nr.34, această situaţie a fost prezentată  în şedinţa Comisiei Sociale din data 
de 21.01.2015; totodată, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a adus la cunoştinţa Comisiei că se poate 
avea în vedere şi spaţiul deţinut liber de regie la acea dată, ce poate deservi chiar două 
familii ţinând cont de suprafaţa bucătăriei; acest spaţiu este situat în Strada Vlad Ţepeş, 
nr.20, este compus din cameră de 9,27 mp, bucătărie de 12,94 mp, w.c. de 2mp în folosinţă 
exclusivă şi în folosinţă comună culoar de 7,40 mp şi teren curte de 10,00 mp şi a fost 
comunicat liber prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.10539/20.01.2015, transmisă Serviciului Administrare Locuinţe în data de 22.01.2015.   
 Astfel, Comisia Socială a luat act de unităţile locative cu destinaţia de locuinţe 
disponibile şi de necesitatea luării unor măsuri în regim de urgenţă cu privire la mutarea 
celor 8 familii, drept pentru care a avizat favorabil cazarea acestora în locuinţele existente 
în fondul destinat închirierii, după cum urmează: 
 1. Molner Veronica Alina (3 persoane): Strada Rîului nr.42, camera 1; 
 2. Popescu Elena Daniela (3 persoane): Strada Rîului nr.42, camera 2; 
 3. Bădănac Augustin (3 persoane): Strada Rîului nr.42, camera 4; 
 4. Cerbu Camelia (2 persoane): Strada Rîului nr.42, camera 6; 
 5. Curte Marcela (1 persoană): Strada Rîului nr.42, camera 7; 
 6. Lăutaru Minerva (3 persoane): Strada Rîului nr.42, camera 9; 
 7. Mociu (Eremia) Claudia Costinela (3 persoane): Strada Vlad Ţepeş, nr.20; 
 8. Eremia Cezar Rinel (1 persoană): Strada Vlad Ţepeş, nr.20. 
 Astfel, imobilul din Bdul Ştirbei Vodă nr.34 cu destinaţia de adăpost (fost clădire 
vestiare) a devenit liber prin mutarea ocupanţilor, în data de 21.01.2015, încheindu-se în 
acest sens procese-verbale de predare-primire a celor 8 camere. 
 Pe cale de consecinţă, cele 8 familii s-au adresat autorităţii locale şi au solicitat 
repartizarea locuinţelor pe care le ocupă, iar din verificarea înscrisurilor anexate la cererile 
de repartizare/actualizare înregistrate la Primăria Municipiului Craiova, s-a constatat 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, iar situaţia se prezintă după cum urmează: 
 1. Molner Veronica Alina – are familia compusă din 3 persoane, este domiciliată în 
Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30, născută la data de 25.10.1983 (31 ani); dosar de 
locuinţă nr.29134/03.03.2009 actualizat pentru anul în curs prin cererea 
nr.17194/29.01.2015: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheiere de autentificare 



nr.174/29.01.2015 emisă de B.I.N. Ştefănescu Floriana, certificat fiscal 
nr.313405/29.01.2015 emis de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); 
nu a realizat venituri pe ultimele 12 luni; are în întreţinere 2 copii minori în vârstă de 11 şi 
respectiv 12 ani; prin cererea nr.17189/29.01.2015 a solicitat repartizarea locuinţei din 
Craiova, Strada Rîului nr.42, camera 1; 
 2. Popescu Elena Daniela – are familia compusă din 3 persoane, este domiciliată în 
Craiova, Strada Albişoarei nr.32, născută la data de 18.06.1987 (27 ani); dosar de locuinţă 
nr.207523/23.12.2013 actualizat pentru anul în curs prin cererea nr.15636/28.01.2015: 
nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheiere de autentificare nr.157/27.01.2015 
emisă de S.P.N. Tone Florian şi Gligă Laura, certificat fiscal nr.311547/27.01.2015 emis 
de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); beneficiară de ajutor social 
conform adeverinţei nr.15128/27.01.2015 emisă de Primăria Municipiului Craiova - 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială; are în întreţinere 2 copii minori în 
vârstă de 7 şi respectiv 10 ani; prin cererea nr.15637/28.01.2015 a solicitat repartizarea 
locuinţei din Craiova, Strada Rîului nr.42, camera 2; 
 3. Bădănac Augustin – are familia compusă din 3 persoane, este domiciliat în 
Craiova, Aleea Călugăreni nr.19, născut la data de 22.08.1985 (29 ani), iar soţia Bădănac 
Cristina Ionela este născută la data de 23.10.1992 (22 ani); dosar de locuinţă 
nr.130679/16.09.2008 actualizat pentru anul în curs prin cererea nr.17453/02.02.2015: 
nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierile de autentificare nr.412/29.01.2015 şi 
respectiv nr.419/29.01.2015 emise de S.P.N. Defta, certificate fiscale 
nr.312684/28.01.2015 şi nr.313464/29.01.2015 emise de Primaria Municipiului Craiova – 
Directia Impozite si Taxe); fără venituri peultimele 12 luni; are în întreţinere 1 copil minor 
în vârstă de 2 ani; prin cererea nr.18059/02.02.2015 a solicitat repartizarea locuinţei din 
Craiova, Strada Rîului nr.42, camera 4; 
 4. Cerbu Camelia – are familia compusă din 2 persoane, este domiciliată în 
Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30, născută la data de 18.11.1983 (31 ani), iar soţul 
Cerbu Gheorghe este născut la data de 16.10.1978 (36 ani); dosar de locuinţă 
nr.15486/27.01.2015: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea de autentificare 
nr.166/27.01.2015 emisă de S.P.N. Tone Florian şi Gligă Laura, certificate fiscale 
nr.311750/27.01.2015 şi nr.311753/27.01.2015 emise de Primaria Municipiului Craiova – 
Directia Impozite si Taxe); beneficiaza de ajutor social conform adeverinţei 
nr.15125/27.01.2015 emisă de Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială; locuieste impreuna cu fiul sotului provenit dintr-o relaţie 
anterioară respectiv minorul Maria Anghel Alberto în varsta de 15 ani; prin cererea 
nr.15492/27.01.2015 a solicitat repartizarea locuinţei din Craiova, Strada Rîului nr.42, 
camera 6; 
 5. Curte Marcela – persoană singură, este domiciliată în Craiova, Strada Nicolae 
Romanescu nr.56A, născută la data de 24.03.1967 (47 ani); dosar de locuinţă 
nr.15481/27.01.2015: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheiere de autentificare 
nr.168/27.01.2015 emisă de S.P.N. Tone Florian şi Gligă Laura, certificat fiscal 
nr.311730/27.01.2015 emis de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); 
nu a realizat venituri pe ultimele 12 luni; prin cererea nr.15505/27.01.2015 a solicitat 
repartizarea locuinţei din Craiova, Strada Rîului nr.42, camera 7; 
 6. Lăutaru Minerva  - are familia compusă din 3 persoane, este domiciliată în 
Craiova, Strada Gheorghe Bariţiu nr.1, născută la data de 21.01.1977 (38 ani), iar soţul 
Lăutaru Iancu este născut la data de 20.01.1977 (38 ani); dosar de locuinţă 
nr.184640/30.12.2008 actualizat pentru anul în curs prin cererea nr.15502/27.01.2015: 



nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierile de autentificare nr.224/27.01.2015 şi 
respectiv nr.280/03.02.2015 emise de S.P.N. Radovici Lucreţia şi Şorop Alexandru Oliviu, 
certificate fiscale nr.311801/27.01.2015 şi nr.312592/28.01.2015 emise de Primaria 
Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); nu a realizat venituri pe ultimele 12 
luni; are în întreţinere un copil minor în vârstă de 14 ani; prin cererea nr.15503/27.01.2015 
a solicitat repartizarea locuinţei din Craiova, Strada Rîului nr.42, camera 9; 
 7. Mociu (Eremia) Claudia Costinela – familie compusă din 3 persoane, este 
domiciliată în Craiova, născută la data de 15.09.1979 (35 ani); dosar de locuinţă 
nr.76339/06.03.2001 actualizat pentru anul în curs prin cererea nr.16872/29.01.2015: 
nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheiere de autentificare nr.387/28.01.2015 
emisă de S.P.N. Defta, certificat fiscal nr.302637/12.01.2015 emis de Primaria 
Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); nu a realizat venituri pe ultimele 12 
luni; conform Deciziei Civile nr.174/22.10.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.33807/215/2012 ii are în întreţinere pe cei 2 copii minori în vârstă de 12 şi respectiv 17 
ani rezultati din casatoria cu numitul Eremia Cezar Rinel; prin cererea 
nr.16870/29.01.2015 a solicitat repartizarea locuinţei din Craiova, Strada Vlad Ţepeş, 
nr.20; 
 8. Eremia Cezar Rinel – persoană singură, este domiciliat în Craiova, Strada 
Cîmpia Islaz nr.55, născut la data de 07.03.1971 (43 ani); dosar de locuinţă 
nr.76339/06.03.2001 actualizat pentru anul în curs prin cererea nr.17133/29.01.2015: 
nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheiere de autentificare nr.153/26.01.2015 
emisă de S.P.N. Tone Florian şi Gligă Laura, certificat fiscal nr.313508/29.01.2015 emis 
de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe); nu a realizat venituri pe 
ultimele 12 luni; prin cererea nr.17137/29.01.2015 a solicitat repartizarea locuinţei din 
Craiova, Strada Vlad Ţepeş, nr.20; deşi Dl Eremia Cezar Rinel s-a despărţit de numita 
Mociu Claudia Costinela, iar cei doi copii rezultaţi din căsătorie au fost încredinţaţi mamei, 
în fapt, autoritatea părintească asupra minorilor a continuat să fie exercitată de ambii 
părinţi, motiv pentru care părţile Eremia Cezar Rinel şi Mociu Claudia Costinela şi-au dat 
acordul prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.16870/29.01.2015 şi respectiv nr.17137/29.01.2015 privind repartizarea spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada Vlad Ţepeş nr.20, în acest sens urmând a fi 
încheiate contracte de închiriere individuale. 
 Facem precizarea ca locaţia din Drumul Apelor nr.66 a funcţionat ca si unitate 
militara, aceasta are in compunere un număr de 12 dormitoare care au fost achizitionate de 
autoritatea locală în anul 2003, deja ocupate la acel moment de circa 300 de persoane (în 
prezent aproximativ 500), în marea majoritate beneficiare de ajutor social, care au 
improvizat ziduri interioare de compartimentare şi au afectat structura pereţilor prin 
amplasare de sobe, coşuri de fum şi alte modificări efectuate. 

La momentul preluării, locaţia nu dispunea de utilităţi (apă, gaze, canalizare), 
situaţie existentă şi în prezent, iar dormitoarele fostei unităţi militare erau în stare avansată 
de degradare; in prezent, imobilul din Drumul Apelor este un adevarat focar de infectie, iar 
situatia este agravata de faptul că nu există sursă de apă potabilă precum şi de faptul ca a 
fost întreruptă şi furnizarea energiei electrice, din cauza datoriilor acumulate de locatari. In 
imobil sunt familii compuse si din 10 persoane care locuiesc intr-o singura camera de 
cativa metri patrati ce le serveste ca dormitor, bucatarie si baie. Toaletele comune sunt 
adevarate focare de infectie, iar mirosul din zona este insuportabil. 



Toate acestea, sunt suficiente motive care au condus la refuzul camerei libere din 
modulul 9 – Drumul Apelor, de catre toate cele 8 familii ce riscau sa ramana fara adapost 
in situatia in care nu ar fi fost identificate solutiile prezentate anterior.   

Având în vedere situaţiile sociale ale familiilor provenite din imobilul cu destinaţia 

de adăpost situat în Bdul Ştirbei Vodă nr.34 (fost clădire vestiare Stadion „Ion 
Oblemenco”, pentru soluţionarea solicitărilor primite din partea acestora, este necesară 
stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a locuinţelor proprietate privată a Municipiului 
Craiova, situate în Strada Rîului nr.42, camerele 1, 2, 4, 6, 7, 9 şi Strada Vlad Tepeş nr.20, 
acestea fiind inventariate în H.C.L. nr.522/2007, modificată prin H.C.L. nr.226/2010, 
Anexa 1 la poziţia 7 şi respectiv Anexa 2A la poziţia 370. 

Potrivit art.2 litera c din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie  locuinţă socială, locuinţa care se atribuie cu chirie 
subvenţionată 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, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele sociale se administreaza 
prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
  În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste ca bunurile 
ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.      

  Potrivit art. 44 din Legea nr.114/1996, republicată, contractul de închiriere se 
încheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta cu beneficiarii 
stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza 
declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. 
  Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 si 45 din 
Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar nivelul 
chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.  
  Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.23915/11.02.2015 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 13.02.2015, în conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. 
nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX 
şi a 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, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova, următoarele: 

• Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a 6 imobile cu destinaţia de locuinţă 
proprietatea privată a Municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
Municipiului Craiova, prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 



• Stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a unităţii locative cu destinaţia de 
locuinţă proprietatea privată a Municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Strada Vlad Ţepeş nr.20, compusă 
din o cameră de 9,27 mp, bucătărie de 12,94 mp, w.c. de 2mp în folosinţă 
exclusivă şi în folosinţă comună: culoar de 7,40 mp şi teren curte de 10,00 mp; 

• Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
Municipiului Craiova în proprietatea publică a Municipiului Craiova şi 
administrarea Municipiului Craiova, a celor 6 imobile prevăzute în Anexa 1 la 
prezentul raport; 

• 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 prevăzut la punctul 2 
din prezentul raport; 

• 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; 

• Repartizarea, în vederea închirierii a locuinţelor sociale prevăzute la punctul 1 
şi punctul 2 din prezentul raport către actualii deţinători, conform Anexei 2 la 
prezentul raport; 

• Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele sociale identificate la punctul 1 din prezentul 
raport; 

• Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţa socială identificată la 
punctul 2 din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
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  Anexa 1 

 
 

Propuneri pentru shimbarea destinaţiei/regimului juridic a 6 imobile proprietatea privată a Municipiului 
Craiova şi aflate în administrarea Municipiului Craiova, situate în Strada Rîului nr.42 

 
 

CAMERA NR. CARACTERISTICI TEHNICE 
1 Suprafaţa locuibilă: 14,55 mp 

Dependinţe: 6,47 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 7% 

2 Suprafaţa locuibilă: 21,25 mp 
Dependinţe: 11,69 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 11% 

4 Suprafaţa locuibilă: 21,25 mp 
Dependinţe: 14,12 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 12% 

6 Suprafaţa locuibilă: 21,25 mp 
Dependinţe: 14,12 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 12% 

7 Suprafaţa locuibilă: 21,25 mp 
Dependinţe: 14,12 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 12% 

9 Suprafaţa locuibilă: 14,55 mp 
Dependinţe: 6,47 mp 
Pondere suprafaţă utilă închiriată în total suprafaţă utilă 
imobil: 7% 

 Total pondere suprafeţe propuse a fi transmise în 
domeniul public: 63% 
Suprafaţa totală propusă a fi trasmisă în domeniul 
public:185,55 mp 
Valoare corespunzătoare: 96.095,39 lei 

 

 
 
 
                  

   

 

 

 

 



 Anexa 2 

Propuneri de repartizare a 7 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in conformitate 
cu prevederile Legii nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Nr. Nume/prenume Număr 
persoane 

Adresă locuinţă Suprafaţă închiriată 

1 Molner Veronica Alina 3 Strada Rîului nr.42, camera 1 Cameră: 14,55 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp 

2 Popescu Elena Daniela 3 Strada Rîului nr.42, camera 2 Cameră: 21,25 mp 
Hol: 5,22 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp  

3 Bădănac Augustin 3 Strada Rîului nr.42, camera 4 Cameră: 21,25 mp 
Hol: 7,65 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp  

4 Cerbu Camelia 2 Strada Rîului nr.42, camera 6 Cameră: 21,25 mp 
Hol: 7,65 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp  

5 Curte Marcela 1 Strada Rîului nr.42, camera 7 Cameră: 21,25 mp 
Hol: 7,65 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp  

6 Lăutaru Minerva 3 Strada Rîului nr.42, camera 9 Cameră: 14,55 mp 
Hol: 3,89 mp 
W.C.: 2,58 mp  

7 Mociu (Eremia) Claudia 
Costinela 

3 Strada Vlad Ţepeş nr.20 Cameră: 4,64 mp 
Bucătărie: 6,47 mp 
W.C.: 1,00 mp 
Magazie: 7,75 mp 
Culoar: 3,70 mp - în 
folosinţă comună 
Teren curte: 5,00 mp - 
în folosinţă comună 

8 Eremia Cezar Rinel 1 Strada Vlad Ţepeş nr.20 Cameră: 4,64 mp 
Bucătărie: 6,47 mp 
W.C.: 1,00 mp 
Magazie: 7,75 mp 
Culoar: 3,70 mp - în 
folosinţă comună 
Teren curte: 5,00 mp - 
în folosinţă comună 

 

 

 

 


