
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale, destinate închirierii, între 

titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi nr.909/2014 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 

   Având în vedere raportul nr.44649/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea schimbului de locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi 
nr.909/2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015;    

    În conformitate cu prevederile art.868 alin.2 şi art.1763 din Codul Civil;              
          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, 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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Zlotea 

Marcela, titulara contractului de închiriere nr.682/10.07.2014, ce are ca obiect 
locuinţa situată  în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 
1989,nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi Chiriac Delia Alina (fostă Calotă), titulara 
contractului de închiriere nr.909/16.12.2014, ce are ca obiect locuinţa situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989,nr.6, bl.6 vechi, 
cam.11. 

Art.2. 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 locuinţei situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, 
ap.26 şi includerea locuinţei  situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 
22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11. 

Art.3. Se aprobă încheierea de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a actelor adiţionale de modificare a 
contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Zlotea Marcela şi Chiriac Delia Alina, 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.44649/2015 
                        Se aprobă, 
         PRIMAR, 
             Lia Olguţa Vasilescu  
                                                                                                                                                                                                    

  Raport, 
privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între Doamna Zlotea Marcela şi 

Doamna Chiriac Delia Alina (fostă Calotă) 
 
 

 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 Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996, locuinţele 
sociale se administrează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.  

 În acest sens, autoritatea locală a transmis în administrarea R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova şi unităţi locative proprietate publică a Municipiului Craiova inclusiv locuinţele situate 
în Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi respectiv Cartier 
Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11, după cum urmează: 

1. prin H.C.L. nr.39/30.01.2014, s-a aprobat trecerea din proprietatea privată a 
Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în proprietatea publică a 
Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a bunului imobil situat în 
Craiova, cartier Cartier Eroilor (fost Valea Roşie), Strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, 
cam.26; concomitent s-a aprobat completarea cu această unitate locativă a 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 precum şi repartizarea, în 
vederea închirierii, a acestei locuinţe către Dna Zlotea Marcela; 

2. prin H.C.L. nr.487/25.09.2014, s-a aprobat trecerea din proprietatea privată a 
Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în proprietatea publică a 
Municipiului Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a bunului imobil situat în 
Craiova, cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11; concomitent s-a 
aprobat şi repartizarea, în vederea închirierii, a acestei locuinţe către Dna Calotă Delia Alina. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.905/06.01.2015, 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova a înaintat documentaţia referitoare la realizarea schimbului între 
titularii celor două locuinţe sociale sus-menţionate şi anume Dna Zlotea Marcela şi Dna Chiriac 
Delia Alina (fostă Calotă). 



În baza dispoziţiilor art.16 din H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, “comisia examinează şi avizează cererile de 
schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative 
şi propune aprobarea acestora Consiliului Local”. 

Astfel, cei doi beneficiari de locuinţe sociale, au solicitat în cursul lunii octombrie 
2014 efectuarea unui schimb de locuinţe, după cum urmează: 

În data de 14.10.2014, prin cererea înregistrată la R.A.A.D.P.F.L. Craiova sub 
nr.15593/14.10.2014, Dna Zlotea Marcela care deţine în baza contractului de închiriere 
nr.682/10.07.2014, valabil până la data de 27.06.2019, locuinţa situată în Craiova, Cartier 
Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.26, compusă din 1 cameră în 
suprafaţă de 11 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 2,61 mp, a solicitat acordul autorităţii 
publice locale în vederea efectuării schimbului de locuinţă cu Dna Chiriac Delia Alina (fostă 
Calotă). 

 Concomitent, Dna Chiriac Delia Alina (fostă Calotă), care deţine în baza contractului de 
închiriere nr.909/16.12.2014, valabil până la data de 27.06.2019, locuinţă situată în Cartier 
Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11, compusă din 1 cameră în 
suprafaţă de 16 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 9,23 mp, a înregistrat la 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicitarea cu nr.15592/14.10.2014 privind efectuarea schimbului de 
locuinţă cu Dna Zlotea Marcela. 

 Prin încheierile de autentificare nr.1282/01.10.2014, nr.1280/01.10.2014 emise de 

Birou Individual Notarial Papa Eugenia şi încheierea de autentificare nr.511/03.03.2015 

emisă de Birou Individual Notarial Ştefănescu Floriana, părţile Zlotea Marcela, Chiriac 

Delia Alina (fostă Calotă) şi Chiriac Ioan Nicolae, se obligă să transmită reciproc dreptul 

de folosinţă asupra locuinţelor pe care în prezent le deţin cu contract de închiriere. 
Conform art.868 alin.2 Cod Civil, titularul dreptului de administrare poate să 

posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat 
bunul în administrare. 

Dreptul de administrare nu conferă titularului său dispoziţia juridică asupra bunului, 
dar acesta are, în condiţiile legii, un drept de dispoziţie materială, putând dispune de substanţa 
bunului, fără a-l putea înstrăina ori greva în favoarea altor persoane. 

Faţă de dreptul de dispoziţie materială conferit titularului dreptului de administrare, 
apreciem că închirierea bunurilor aflate în administrare se face numai cu acordul consilului 
local  în condiţiile legii. 

 Art.1763 Cod Civil defineşte schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare dintre 
părţi, denumite copermutanţi, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun pentru a 
dobândi un altul”. 

 Din conţinutul art.1763 Cod Civil rezultă faptul că obiectul unui contract de schimb 
priveşte dreptul de proprietate cu toate cele trei atribute ale sale, respectiv posesia, folosinţa şi 
dispoziţia. 

 În cadrul unui contract de schimb, copermutanţii pot transmite între ei dreptul de 
proprietate în totalitatea sa, dar şi numai unul dintre atributele sale cum este cazul în speţă a 
dreptului de folosinţă.  

 Întrucât dispoziţiile art.1763 Cod Civil, în cazul nostru se aplică doar pentru 
copermutarea posesiei, acordul pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul 
bunului respectiv R.A.A.D.P.F.L. Craiova, care potrivit art.1777 Cod Civil, în calitate de 
locator încheie un contract cu locatarul (coschimbaşul posesiei) prin care asigură folosinţa 
bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preţ denumit chirie; astfel, potrivit hotărârii 
nr.23/18.02.2015 a Consiliului de Administraţiei al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, regia a aprobat 
propunerea privind schimbul de locuinţe între locatarii Zlotea Marcela şi Chiriac Delia Alina 
fostă Calotă. 



 Potrivit art.16 din H.C.L. nr.58/2012, schimbul de locuinte se aproba de Consiliul Local 
al Municipiului Craiova cu avizul favorabil al Comisiei Sociale.    

 În acest sens, schimbul de locuinţe constituie o aplicare a contractului de schimb, 
prin care se transmite reciproc de către titularii contractelor de închiriere, dreptul de folosinţă a 
unei locuinţe. 

 Potrivit prevederilor H.C.L. nr.39/30.01.2014 şi H.C.L. nr.487/25.09.2014, cele două 
locuinţe fac obiectul proprietăţii publice a Municipiului Craiova, au destinaţia de locuinţă 
socială şi sunt administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 Însă, având în vedere că în conformitate cu art.3 din H.C.L. nr.39/30.01.2014, 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” cu locuinţa ce face obiectul schimbului, situată în Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.26, este necesară şi actualizarea acestui fond în sensul 
excluderii locuinţei sus-menţionate şi includerii locuinţei din Cartier Eroilor, Strada 22 
Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11.  

 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în 
data de 20.03.2015, în conformitate cu prevederile art.868 alin.2, a art.1763 Cod Civil, art.16 
din H.C.L. nr.58/2012 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei sociale şi 
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: 
 

Schimbul de locuinţe sociale, între Dna Zlotea Marcela titulara contractului de 
închiriere nr.682/10.07.2014 ce are ca obiect locuinţa situată în Craiova, Strada 
Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi Dna 
Chiriac Delia Alina (fostă Calotă) titulara contractului de închiriere 
nr.909/16.12.2014 ce are ca obiect locuinţa situată în Craiova, Cartier Eroilor, 
Strada 22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11; 
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 locuinţei situată în 
Craiova, Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi 
includerea locuinţei  situată în Cartier Eroilor, Strada 22 Decembrie 1989, 
nr.6, bl.6 vechi, cam.11;  
3. Încheierea actelor adiţionale de modificare a contractelor de închiriere 
menţionate la punctul 1 din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 

                             
                      
          DIRECTOR EXECUTIV,                                                           ÎNTOCMIT, 
             Adriana Cîmpeanu                                                                ŞEF SERVICIU 
                                                                                                        Doina Miliana 

Pîrvu   
 
  
                                                        Avizat pentru legalitate,                                                                                                                             
                                                         cons. jur. Diana Dincă 
         
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


