
PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
   HOTĂRÂREA NR._____ 

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în domeniul public 
al municipiului Craiova a unor imobile având destinaţia de locuinţe 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
30.04.2015; 
          Având în vedere raportul nr. 60337/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune trecerea din domeniul privat al 
municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având 
destinaţia de locuinţe; 
 În conformitate cu prevederile art.8, alin.1, art.9, alin.1 din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr.515/2006; 

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 trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova, în proprietatea 
publică a municipiului Craiova, a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte destinaţia de locuinţe sociale a bunurilor imobile prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă completarea fondului 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 Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, cu unităţile locative prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova. 



Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.6. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.72/26.02.2004, nr.139/29.04.2004 şi nr.609/20.12.2007, în sensul 
stabilirii destinaţiei imobilelor de locuinţe sociale. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari       
Serviciul  Administrare Locuinte 
Nr.60337/22.04.2015                                                                                           Se aprobă, 
                                                              PRIMAR 
                                                                                                                      Lia Olguţa Vasilescu                       
                        

RAPORT, 
privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova în domeniul public al Municipiului Craiova a unor imobile 

având destinaţia de locuinţe 
     

 Faţă de legislaţia sprecifică închirierii locuinţei aplicabilă în perioada 2000 – 2004, în prezent unele componente 
ale domeniului locuinţei şi locuirii sunt reglementate în mod expres de legiuitor, devenind astfel oportună actualizarea şi 
armonizarea actelor administrative emise de autoritatea publică locală în conformitate cu cele mai recente prevederi 
specifice locaţiunii şi în corelaţie cu reglementările specifice domeniilor complementare privind regimul juridic al 
proprietăţii publice. 
 În acest sens, se impune adaptarea actelor autorităţii publice locale la modificările legislative survenite ulterior, 
astfel încât spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute în proprietate privată de municipiul Craiova să fie calificate drept 
locuinţe sociale şi inventariate cu această destinaţie, asigurându-se astfel o clară reprezentare şi corelare cu regulile şi 
principiile în materie locativă. 
 Prin prezentul raport se urmăreşte trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova în domeniul public a 
municipiului Craiova a unor locuinţe exploatate în regim de închiriere care in raport de natura proprietăţii şi a destinaţiei lor, 
să respecte prevederile legale în vigoare privind regimul juridic al unor astfel de bunuri. 
 Astfel, Municipiul Craiova deţine în proprietate privată un numar de 197 imobile cu destinaţia de locuinţă ce au fost 
închiriate în perioada 2000 – 2004, în condiţiile Legii  nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
către persoanele cu venituri mici, dar şi familiilor evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari. 
 Natura juridică a acestor imobile este data de condiţia socială a actualilor detinatori impusă de situaţia locativă a 
acestora, dar şi de nivelul veniturilor  realizate de aceştia, ceea ce face ca prin prisma acestor condiţii generate de nivelul de 
trai, de legislaţia în materia restituirii proprietăţilor, de natura şi uzul lor, să capete statutul de locuinţă socială. 
 Cum la această dată imobilele cu destinaţia de locuinţă individualizate în  Anexa 1 la prezentul raport, fac parte din 
domeniul privat al Municipiului Craiova, iar prin afectaţiunea actuală acestea impun apartenenţa la domeniul public, 
considerăm că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.8 din Legea nr.213/1998 privind trecerea acestora din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Craiova. 
 Bunurile individualizate în Anexa 1 au fost dobândite de autoritatea locală prin cumparare, schimb etc., în vederea 
constituirii unui fond necesar repartizării către familiile ce nu aveau posibilitatea inchirierii unor astfel de imobile de pe 
piaţa liberă. 
 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin hotărârea nr.26/29.02.2000, a aprobat includerea in lista 
obiectivelor de investitii a pozitiei “achizitionare bloc locuinte sociale”. 
 În consecinţă, prin Dispoziţia nr.68/12.07.2000 a Primarului Municipiului Craiova, s-a constituit comisia de analiză 
a ofertelor privind achiziţionarea de locuinţe sociale. 
 În acest sens, autoritatea locală a aprobat prin hotărârea nr.13/27.07.2000, caietul de sarcini privind achiziţionarea 
de locuinţe sociale, hotărâre ce a fost modificată ulterior prin înlocuirea termenului de “locuinţe sociale” cu  termenul 
“locuinţe” conform art.1 din H.C.L. nr.70/28.09.2000. 
 Pe cale de consecinta în perioada 2000 - 2001, Municipiul Craiova a achiziţionat prin licitaţie publică deschisă, de 
la persoane fizice sau juridice, un număr de 49 locuinţe, corespunzătoare grupei de confort I sau II, situate în blocuri 
construite după data de 01.07.1977. 
 Potrivit art.2 din hotărârea nr.70/28.09.2000, Consiliul Local al Municipiului Craiova a împuternicit Comisia de 
locuinţe să întocmească liste speciale cu familii evacuate din imobile naţionalizate revendicate, în vederea repartizării cu 

prioritate a locuinţelor ce se vor achiziţiona. 

 Astfel, locuinţele achiziţionate de autoritatea locală au fost inventariate în domeniul privat al municipiului Craiova 
şi au fost repartizate familiilor evacuate din imobile naţionalizate revendicate, conform H.C.L. nr.70/2000, după cum 
urmează: 
  

Nr. 
crt. 

Adresa 
spatiu cu 
destinatia 
de locuinta 

Elemente 
de 
identificare
: sup/nr. 
cam 

Regim 
juridic 
actual 

Nume si prenume beneficiar/ 
Drept de folosinţă 

Propunere 
regim 

juridic/destina
ţie 

1 Str. Pascani, 
bl.B29, sc.1, 
ap.1 

38,28 mp (1 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 

- Anghel Romulus: titular initial;  
- repartitia nr.64223/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat);contract de 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 



nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 80 

închiriere nr.64324/13.12.2000; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces 
nr.1387/23.05.2012) în favoarea fiului 
Anghel Alexandru Paul; 
- act aditional nr.13 la contractul de 
inchiriere nr.64324/13.12.2000 
 

completare 
fond evacuaţi 

2 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.1, 
ap.3 

42,19 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 47 

Baloi Carmen 
- repartitia nr.79730/05.09.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată);contract de 
închiriere nr.79869/11.09.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

3 Bdul. Dacia, 
bl.C, sc.1, 
ap.16 

53,55 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 81 

Tincă Mihaela – titular iniţial;  
-contract de închiriere 
nr.79826/07.09.2001 (evacuată); datorită 
debitelor acumulate (adresă Direcţia 
Juridică nr.77594/26.05.2008), titulara a 
predat locuinţa; 
- conform H.C.L. nr.14/28.01.2010 
închirierea a continuat în favoarea Dlui 
Băloi Constantin; 
- a fost emisă repartiţia 
nr.26586/17.02.2010; contractul de 
închiriere nr.42545/02.04.2010; 
- urmare decesului noului titular 
(certificat deces nr.1428/31.05.2013) 
închirierea a continuat în favoarea soţiei  
Baloi Floarea; 
-act aditional nr.1 la contractul de 
inchiriere nr.42545/02.04.2010 
 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială 
 

4 Lapus, 
bl.G5, sc.1, 
ap.80 

24,37 mp (1 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 91 

Barbu Joita 
- repartiţia 79354/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
- contract de închiriere 
nr.79665/03.09.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

5 Brazda lui 
Novac, 
bl.M11, 
sc.1, ap.18 

50,71 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 95 

Butaru Marin 
- repartiţie 79356/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
- contract de închiriere 
nr.79980/13.09.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

6 Rovine, 
A23, sc.1, 
ap.4 

48,99 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 78 

Calin Anica (1 cam) 
- repartiţia nr.64572/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); contract de 
închiriere nr.75144/12.01.2001; 
Predoi Nicolae (1 cam) 
- repartiţia nr.64573/28.12.2000 conf. 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.75143/12.01.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

7 Valea Rosie, 
bl.25, sc.3, 
ap.13 

30,77 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 63 

- Chelu Marcel: titular initial; 
-repartiţia nr.79347/22.08.2001  conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79591/30.08.2001; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces 
nr.1214/03.05.2012) în favoarea sotiei 
Chelu Viorica; 
- Act aditional nr.8 la contractul de 
inchiriere nr.79591/30.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

8 Str. 
Motrului, 

41,18 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 

Dinca (Voiculescu) Mihaela Gratiela 
- repartiţia nr.79348/22.08.2001 conform 

Domeniu 
public; locuinţă 



bl.2, sc.1, 
ap.6 

H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 55 

H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); contract de 
închiriere nr.79502/28.08.2001 

socială; 
completare 
fond evacuaţi 

9 1 Mai, 
bl.I31, sc.1, 
ap.19 

71,08 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 94 

Georgescu Florian 
- repartiţia nr.64565/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.76117/26.02.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

10 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.2, 
ap.3 

42,98 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 45 

- Georgescu Nicolae: titular initial; 
- repartiţia nr.79731/05.09.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79867/11.09.2001; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces 
nr.1938/31.07.2010) în favoarea sotiei 
Georgescu Nicolita; 
- Act aditional nr.6 la contractul de 
inchiriere nr.79867/11.09.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

11 Valea Rosie, 
bl.T3, sc.1, 
ap.18 

55,74 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 101 

Ghergu Dan Ilie 
- repartiţia nr.64570/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64546/27.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

12 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.2, 
ap.7 

23,13 mp (1 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 79 

- Gird Marin: titular initial; 
- repartiţia nr.79402/24.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79361/22.08.2001; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces seria DZ 
nr.005867/10.02.2011) în favoarea sotiei 
Gird Elena; 
- Act aditional nr.7 la contractul de 
inchiriere nr.79361/22.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

13 Valea Rosie, 
bl.19, sc.1, 
ap.20 

36,52 mp (2 
cam) 

- Domeniu 
public conf. 
H.C.L. 
nr.26/2013; 
-fond 
evacuati 
conf. H.C.L. 
nr.136/2013  

- Golea Ana: titular initial  
-repartiţia nr.79350/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); contract de 
închiriere nr.131821/13.09.2001; 
- urmare a denunţării contractului 
(cererea nr.172519/10.12.2012), conf. 
H.C.L. nr.26/31.01.2013, locuinta a fost 
repartizata Dlui Diaconu Alexandru – 
evacuat, iar pe cale de consecinţă aceasta 
a fost inclusă în fondul destinat închirierii 
familiilor evacuate/în curs de evacuare; 
- repartiţia nr.19240/05.02.2013; contract 
de închiriere nr.24926/14.02.2013 

- 

14 Str. 
Motrului, 
bl.2, sc.2, 
ap.1 

52,37 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 56 

- Sardaru Ion si Matei Zana 
- repartiţia nr.64557/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuaţi) 
- conform H.C.L. nr.240/27.12.2004 cei 2 
titulari au făcut  schimb de locuinta cu 
Grigore Delia (beneficiara locuintei 
sociale din Calea Severinului, bl.B08, 
ap.3; contract de închiriere 
nr.125002/06.01.2005; 
 - urmare a schimbului efectuat, această 
locuinţă nu va fi inclusa in fondul unic 
aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, fond ce 
va fi completat însă cu unitatea locativă 
din Calea Severinului, bl.B08, ap.3) 
 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 
cu locuinţa din 
Calea 
Severinului, 
bl.B08, ap.3 

15 Str. 54,54 mp (3 Domeniu Iancu (Codreanu) Ioana Domeniu 



Motrului, 
bl.2, sc.2, 
ap.8 

cam) privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 58 

- repartiţia nr.64228/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
- contract de închiriere 
nr.64322/13.12.2000 

public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

16 Str. Elena 
Farago, 
bl.122A, 
sc.1, ap.2 

82,57 mp (4 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 52 

- Ilie Gheorghe (3 cam); 
- repartiţia nr.64213/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64325/13.12.2000; 
- Popa Patru (1 cam); 
- repartiţia nr.64214/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64321/13.12.2000; 
-prin H.C.L. nr.88/23.02.2012 s-a 
aprobat solicitarea de extindere a Dlui 
Ilie Gheorghe pentru camera ramasa 
libera prin decesul socrului Popa Patru; 
- act aditional nr.10 la contractul de 
inchiriere nr.64325/13.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

17 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.1, 
ap.10 

35,65 mp ( 
2 cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 46 

Ion Maria 
- repartiţia nr.64211/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
-contract de închiriere 
nr.64323/13.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

18 Str. Fagaras, 
bl.D21a, 
sc.1, ap.18 

66,43 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 84 

Ionescu Dan 
- repartiţia nr.64559/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
-contract de închiriere 
nr.64535/28.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

19 Cl. 
Bucuresti, 
bl.P5, sc.1, 
ap.56 

82,31 mp (4 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 98 

Ionescu Victor 
- repartiţia nr.77351/18.05.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
-contract de închiriere 
nr.76459/15.03.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

20 Str. Cerna, 
bl.a5, sc.1, 
ap.10 

53,02 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 90 

Iordache Elena 
- repartiţia nr.75718/12.02.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
-contract de închiriere 
nr.75695/12.02.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

21 Str. Brazda 
lui Novac, 
bl.D21, sc.3, 
ap.18 

55,39 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 62 

Iova Gheorghe 
- repartiţia nr.64576/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
-contract de închiriere 
nr.64450/28.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

22 Cv. Noua, 
bl.85B, sc.1, 
ap.15 

53,51 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 80 

Lacatusu Elena 
- repartiţia nr.64560/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
- contract de închiriere 
nr.64556/28.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

23 Rovine, 
bl.H18, sc.1, 
ap.16 

50,34 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 92 

Litvinencu Elena Mariana 
- repartiţia nr.79351/22.08.2001conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
- contract de închiriere 
nr.79247/14.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

24 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.1, 
ap.6 

41,26 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 

Lusca Viorel 
- repartiţia nr.64564/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
- contract de închiriere 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 



Anexa 1A, 
poziţia 48 

nr.64581/28.12.2000 fond evacuaţi 

25 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.1, 
ap.2 

53,37 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 44 

Mociu (Paraluta) Cristina 
- repartiţia nr.79359/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
- contract de închiriere 
nr.79501/28.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

26 Buzias, 
bl.M3, sc.1, 
ap.13 

63,75 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 96 

- Nitu Radu: titular initial 
- repartiţia nr.79349/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
- contract de închiriere 
nr.79503/28.08.2001; 
- conform sentintei civile 
nr.7980/31.05.2007, inchirierea a 
continuat in favoarea fiicei Nitu Roxana 
Elena; 
- act aditional nr.1 la contractul de 
inchiriere nr.79503/28.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

27 Bdul Stirbei 
Voda, 
bl.A13, sc.1, 
ap.33 

85,84 mp (4 
cam) 

Domeniu 
public, 
stabilire 
destinatie 
loc. sociala 
conf. 
H.C.L. 
nr.487/25.09
.2014  

Panduru Aristide – titular iniţial 
- repartiţia nr.64575/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); 
- contract de închiriere 
nr.75545/01.02.2001; 
- urmare a denunţării contractului 
(cererea nr.119158/20.08.2014), conf. 
H.C.L. nr.487/25.09.2014, locuinta a fost 
repartizata Dlui Tuică Paul – solicitant de 
locuinţă socială; repartiţia 
nr.138803/29.09.2014; 
- contract de închiriere 
nr.145461/09.10.2014 

- 

28 Cornitoiu, 
bl.F, sc.1, 
ap.3 

64,71 mp (3 
cam) 

Domeniu 
public, fond 
loc. sociale 
evacuati 
conf. H.C.L. 
nr.134/27.03
.2014 

- Patrascu Stefan: titular initial (a 
denuntat contractul) 
- repartiţia nr.64230/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64392/14.12.2000; 
- urmare a predării locuinţei (proces-
verbal nr.29623/25.02.2014), conf. 
H.C.L. nr.134/27.03.2014, locuinta a fost 
repartizata Dnei Lupencea Aurora – 
evacuată, iar pe cale de consecinţă 
aceasta a fost inclusă în fondul destinat 
închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare; 
- repartiţia nr.48866/28.03.2014; contract 
de închiriere nr.48939/28.03.2014 

- 

29 Calea 
Bucuresti, 
bl.R3, sc.2, 
ap.39 

51,80 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 99 

Pirciu Nicu 
- repartiţia nr.64569/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64557/28.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

30 Cv. Noua, 
bl.57B, sc.2, 
ap.43 

51,28 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 69 

Pirjol Ioana (2 cam) 
- repartiţia nr.64221/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); contract de 
închiriere nr.64524/21.12.2000; 
Pirjol Ion (1 cam) 
- repartiţia nr.64220/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64523/21.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

31 Str. 
Motrului, 
bl.1, sc.2, 
ap.6 

42,96 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 

 Popescu Maria 
- repartiţia nr.64571/28.12.2000 conf. 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); 
-contract de închiriere 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 



Anexa 1A, 
poziţia 48 

nr.75002/03.01.2001 fond evacuaţi 

32 Al. 
Castanilor, 
bl.99A1, 
sc.1, ap.47 

55,25 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 73 

Raica Ion 
- repartiţia nr.79353/22.08.2001conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79589/30.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

33 Bdul Dacia, 
bl.50, sc.1, 
ap.20 

67,33 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 67 

- Stanu Constantin: titular initial; 
- repartiţia nr.64577/28.12.2000conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de  
închiriere nr.75003/03.01.2001; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces 
nr.2743/26.10.2012) în favoarea sotiei 
Stanu Georgeta; 
- Act aditional nr.8 la contractul de 
inchiriere nr.75003/03.01.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

34 Str. 
Deznatui, 
bl.A1, sc.1, 
ap.64 

49,99 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 120 

Tirca Eugenia 
- repartiţia nr.64225/08.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuată); contract de 
închiriere nr.64473/19.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

35 Valea Rosie, 
bl.C5, sc.2, 
ap.39 

51,47 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 80 

- Buia Eugenia: titular initial 
- Prin H.C.L. nr.325/28.07.2005 a fost 
repartizata fiicei Traistaru Tamara; 
repartiţia nr.125667/2005; 
- contract de închiriere 
nr.125093/06.09.2005  

Domeniu 
public; locuinţă 
socială 

36 Br. lui 
Novac, 
bl.F10, sc.2, 
ap.38 

70,47 mp (3 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 87 

Turbatu Marcel 
- repartiţia nr.79358/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79594/30.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

37 Cv. Noua, 
bl.134D, 
sc.1, ap.19 

56,01 mp 
93 cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 53 

Vaduva Paul 
- repartiţia nr.64568/28.12.2000 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.64531/22.12.2000 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

38 Lapus, 
bl.S2, sc.1, 
ap.33 

40,44 mp (1 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 100 

Vlad Ana 
- repartiţia nr.79342/22.08.2001conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79499/28.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială; 
completare 
fond evacuaţi 

39 Str. 
Motrului, 
bl.2, sc.2, 
ap.4 

 Domeniu 
public, fond 
loc. sociale 
evacuati 
conf. H.C.L. 
nr.39/30.01.
2014 

Zamfir Grigorie: titular iniţial 
– repartiţia nr.79360/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.79500/28.08.2001; 
- urmare a decesului titularului (certificat 
nr.367/06.02.2013), conf. H.C.L. 
nr.39/30.01.2014, locuinta a fost 
repartizata Dnei Ciubotariu Maria – 
evacuată, iar pe cale de consecinţă 
aceasta a fost inclusă în fondul destinat 
închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare; 
- repartiţia nr.16987/03.02.2014; contract 
de închiriere nr.22812/12.02.2014- 

- 

40 Rovine, 
bl.21-19, 
sc.2, ap.9 

2 cam Domeniu 
privat 
H.C.L. 

Imobil nerepartizat de autoritatea locală 
întrucât de la achiziţie (contract de 
vânzare-cumpărare nr.3576/12.12.2000) 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială 



nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 61 

imobilul a fost ocupat de familia Caliciu 
Gheorghe, Ana şi Mihaela  - acţiune în 
revendicare imobiliară ce face obiectul 
dosarului nr.31508/215/26.11.2012  

 

41 Cv. Noua , 
bl.201H, 
sc.1, ap.3 

42,89 mp (2 
cam) 

Domeniu 
privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 59 

Asociatia Nationala a Nevazatorilor – 
Filiala Interjudeteana Craiova 
- repartiţia nr.79345/22.08.2001 conform 
H.C.L. nr.70/2000; contract de închiriere 
nr.79401/24.08.2001 

Domeniu 
public; locuinţă 
socială 

42 Rovine, 
bl.A2, sc.3, 
ap.35 

  Imobil 
vandut 
chiriasului 
Malaet Gena 
conform 
H.C.L. 
nr.494/2005 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.384/27.02.2007 - Birou Notarial 
Neagoe Monica 

- 

43 Cv. Noua, 
bl.110B1, 
sc.1, ap.17 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Cerga Ioana 
conform 
H.C.L. 
nr.494/2005 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.1222/09.05.2008 .- Birou Notarial 
Dana Tomiţă şi Andrei Tomiţă 

- 

44 Rovine, 
bl.D11, sc.1, 
ap.17 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Tacu Stelica 
conform 
H.C.L. 
nr.43/2006 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.501/15.02.2007 .- Birou Notarial Dana 
Tomiţă şi Andrei Tomiţă 

- 

45 Bd. Duiliu 
Marcu, 
bl.12, ap.41 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Grigorescu 
Marius 
conform 
H.C.L. 
nr.171/2006 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.469/13.02.2007 - Birou Notarial Dana 
Tomiţă şi Andrei Tomiţă 

- 

46 Al. 
Castanilor, 
bl.65A1, 
sc.2, ap.33 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Mares 
Cristina 
conform 
H.C.L. 
nr.332/2006 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.648/26.04.2007 - Birou Notarial Papa 
Eugenia şi Papa Andreea Diana 

- 

47 I.D.Sirbu, 
bl.P4, sc.1, 
ap.14 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Sandu 
Mirela 
conform 
H.C.L. 
nr.332/2006 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.1467/30.08.2007 - Birou Notarial 
Papa Eugenia şi Papa Andreea Diana 

- 

48 Str. Emil 
Girleanu, 
bl.58A1, 
sc.2, ap.16 

 Imobil 
vandut 
chiriasului 
Nicolae 
Constantin 
conform 
H.C.L. 
nr.438/2006 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.324/08.05.2008 - Birou Notarial 
Marinescu Nina Cosmina 

- 

49 Rovine, 
bl.E2, sc.1, 

 Imobil 
vandut 

Contract de vanzare-cumparare 
nr.616/14.04.2008 .- Birou Notarial 

- 



ap.28 chiriasului 
Haragea 
Adriana 
conform 
H.C.L. 
nr.27/2007 

Pătrău Gheorghe 

 
 Concluzionând, cele 49 locuinţe au fost repartizate beneficiarilor pe criterii sociale, fără însă a se stabili destinaţia 
acestora potrivit prevederilor legale şi fără reglementarea corespunzătoare a regimului juridic, iar situaţia se prezintă astfel: 
 - 33 unităţi locative au fost repartizate familiilor evacuate din imobile naţionalizate revendicate, conform H.C.L. 
nr.70/2000; 
 - 4 unităţi locative au fost repartizate solicitanţilor de locuinţe sociale conform H.C.L. nr.240/2004, H.C.L. 
nr.325/2005, H.C.L. nr.14/2010; 
  - 1 unitate locativă nu a fost repartizată întrucât de la achiziţie, aceasta a fost ocupată fără drept de alte persoane, iar 
în prezent face obiectul unei acţiuni în revendicare imobiliară aflată pe rolul instanţelor de judecată; 
 - 3 unităţi locative care au devenit vacante pe perioada exploatării au fost repartizate persoanelor îndreptăţite 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, iar pe cale de 
consecinţă acestea figurează deja în domeniul public al municipiului Craiova cu destinaţia de locuinţă socială, două dintre 
ele fiind incluse în fondul unic destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari; 
 - 8 unitati locative au fost vândute la cererea titularilor contractelor de închiriere, cu plata preţului în rate pe o 
perioadă de 30 ani şi un avans de 15%, potrivit hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.494/2005, 
nr.43/2006, nr.171/2006, nr.332/2006, nr.438/2006, nr.27/2007. 
 Prin H.C.L. nr.211/25.09.2001, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat schimbul unui imobil proprietate 
privată a Municipiului Craiova situat în Strada Constantin Brancuşi, nr.11 cu un imobil proprietate privată a Fundaţiei 
România de Mâine – Universitatea Spiru Haret situat în Strada Brestei nr.257, iar Primăria Municipiului Craiova a schimbat 
destinaţia din „cămin de nefamilişti 300 de locuri” în „bloc 51 garsoniere”. 
  Blocul 51 garsoniere a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Craiova, la poziţia 276, Anexa 1A la 
H.C.L. nr.522/2007, iar unităţile locative din componenţa sa au fost repartizate beneficiarilor, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Adresa 
spatiu cu 

destinatia de 
locuinta 

Element
e de 
identifi
care 

Regim juridic 
actual 

Nume si prenume beneficiar/Drept de folosinţă Propunere 
regim 
juridic 

1 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.1 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Balan Lelia – titular initial 
-repartiţia nr.67129/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67183/13.06.2002; 
- urmare a decesului titularului (certificat deces 
nr.490/21.02.2010), locuinţa a fost ocupata 
abuziv de Miclescu Maria – situatie inaintata la 
Directia Juridica prin adresa 
nr.149228/09.11.2012 pentru evacuare si 
pretentii 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

2 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.2 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Burtea Luminita – titular initial;repartiţia 
nr.7946/14.03.2003;  
- urmare a decesului titularului (certificat deces 
nr.2678/08.01.2009), locuinţa a fost repartizată 
conform H.C.L. nr.117/2012, Dnei Ion Leliana: 
repartitia nr.57732/07.05.2012; contract de 
inchiriere nr.61151/11.05.2012 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

3 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.3 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Lautaru Elena – titular initial 
-repartiţia nr.67154/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67214/13.06.2002 
- urmare a decesului titularului (certificat deces 
nr.887/11.04.2006) a fost ocupata abuziv de 
Lataretu Ludmila si Dumitru Dine – situatie 
inaintata la Directia Juridica prin adresa 
nr.66137/24.04.2013, pentru evacuare si 
pretentii 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

4 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 

65 mp 
(1 cam) 

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

Alexandru Constantina – titular initial 
-repartiţia nr.67151/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67191/13.06.2002 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 



cam.4 poziţia 276 - in prezent locuieste fiul Alexandru Cristinel 
Marius  (a fost înscris în contractul de 
închiriere) 

completare 
fond 
evacuaţi 

5 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.5 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Nistor Claudia  
-repartiţia nr.67173/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67215/13.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

6 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.6 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Haralambie Ionel 
-repartiţia nr.67145/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67194/13.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

7 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.7 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Ilie Maria  
-repartiţia nr.67155/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67205/18.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

8 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.8 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Ion Aneta  
-repartiţia nr.147479/19.11.2002 conform 
H.C.L. nr.225/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.147779/03.12.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

9 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.9 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Sanda Luciana Emilia – titular initial 
-repartiţia nr.67139/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale);  
- in prezent locuieste Lazar Daniela  - repartitie 
nr.34895/13.03.2009 conform H.C.L. 
nr.122/2009; contract de inchiriere 
nr.48036/14.04.2009  

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

10 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.10 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Mitran Maria 
-repartiţia nr.67130/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67182/13.06.2002; 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

11 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.11 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Tudor Elena 
-repartiţia nr.57724/07.05.2012 conform 
H.C.L. nr. nr.117/2012; contract de închiriere 
nr.61153/11.05.2012 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

12 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.12 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Gronea Steluta Vasilica 
-repartiţia nr.149830/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39021/18.12.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

13 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.101 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Tulea Ilie 
-repartiţia nr.149818/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39022/12.09.2007; 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

14 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.102 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Dumitru Marian 
-repartiţia nr.141635/06.11.2009 conform 
H.C.L. nr.455/2009; contract de închiriere 
nr.149726/24.11.2009 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

15 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.103 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Dobre Victor 
-repartiţia nr.67147/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuat); contract de 
închiriere nr.67185/13.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

16 Str. Brestei 65 mp Domeniu privat Dumitriu Floarea Domeniu 



nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.104 

(1 cam) H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

-repartiţia nr.67167/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67220/13.06.2002 
 
 

public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

17 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.105 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Ilie Doru Adrian 
-repartiţia nr.149817/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39028/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

18 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.106 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Dumitru Florea si Dumitru Iosifa Erna- 
repartiţia nr.67152/13.06.2002 conform H.C.L. 
nr.109/2002 (evacuaţi); contract de închiriere 
nr.67186/13.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

19 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.107 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu public, 
fond loc. sociale 
evacuati conf. 
H.C.L. 
nr.180/24.04.201
4 

- Albu Ion: titular initial  
-repartiţia nr.67159/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuat); contract de 
închiriere nr.67201/3.06.2002; 
- urmare a denunţării contractului (cererea 
nr.47879/27.03.2014), conf. H.C.L. 
nr.180/24.04.2014, închirierea a continuat în 
favoarea Dnei Gutue Constanta – evacuată, iar 
pe cale de consecinţă, locuinţa a fost inclusă în 
fondul destinat închirierii familiilor evacuate/în 
curs de evacuare; 
- repartiţia nr.64940/05.05.2014; contract de 
închiriere nr.65083/05.05.2014 

- 

20 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.108 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Sanda (Alexe) Domnica 
-repartiţia nr.67149/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (evacuată); contract de 
închiriere nr.67212/3.06.2002; 
- in prezent este ocupata de Lataretu Ludmila si 
Dumitru Dine – situatie inaintata la Directia 
Juridica prin adresa nr.66137/24.04.2013 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 
 

21 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.109 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Nicola Anton – titular initial 
-repartiţia nr.149820/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39023/18.12.2003; 
- continuare inchiriere urmare decesului 
titularului (certificat deces nr.2489/12.10.2007) 
în favoarea sotiei Nicola Viorica; 
- act aditional nr.4 la contractul de inchiriere 
nr. 39023/18.12.2003 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

22 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.110 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Botezatu Stefan 
-repartiţia nr.149821/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39024/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

23 Str. Brestei 65 mp Domeniu privat - Buta Daniela Nicoleta Domeniu 



nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.111 

(1 cam) H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

-repartiţia nr.67130/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67181/13.06.2002 
 

public; 
locuinţă 
socială 

24 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.112 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Sorici Claudiu 
-repartiţia nr.149822/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39025/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

25 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.113 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Marculescu Dana Madalina 
-repartiţia nr.149823/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39026/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

26 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.201 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Constantinescu Castela 
-repartiţia nr.149824/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39019/18.12.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

27 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.202 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Jighereanu Maria 
-repartiţia nr.39059/24.12.2003 conform 
H.C.L. nr.212/2003 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39037/18.12.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

28 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.203 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Basolderu Florian 
-repartiţia nr.39058/24.12.2003 conform 
H.C.L. nr.212/2003 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr. 39038/18.12.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

29 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.204 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Lupean Daniela 
-repartiţia nr.149826/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39017/18.12.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

30 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.205 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Calinescu Albert 
-repartiţia nr.149827/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39016/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

31 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.206 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Popescu Leonard 
-repartiţia nr.67146/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67193/13.06.2002; 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

32 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.207 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Zorila Claudia 
-repartiţia nr.57728/07.05.2012 conform 
H.C.L. nr.117/2012; contract de închiriere 
nr.61156/11.05.2012 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

33 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.208 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

- Elzinati Bassam 
-repartiţia nr.67172/13.06.2002 conform 
H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.67210/13.06.2002 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

34 Str. Brestei 
nr.257, 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 

- Dumitru Nelus 
-repartiţia nr.149829/09.12.2003 conform 

Domeniu 
public; 



bl.51 
garsoniere, 
cam.209 

nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

H.C.L. nr.109/2002 (liste locuinte sociale); 
contract de închiriere nr.39014/18.12.2003 
 

locuinţă 
socială 

35 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.210 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Barbu Zamfira 
-repartiţia nr.149819/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39027/18.12.2003; 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

36 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.211 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Ivancea Sorin 
-repartiţia nr.134968/05.10.2010 conform 
H.C.L. nr.303/2010 (evacuat); contract de 
închiriere nr.136629/06.10.2010 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

37 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.212 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Dumitru Remus 
-repartiţia nr.149831/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39012/18.12.2003 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

38 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.213 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Constantinescu Geta 
-repartiţia nr.149832/09.12.2003 conform 
H.C.L. nr.70/2000 (evacuat); contract de 
închiriere nr.39013/18.12.2003 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială; 
completare 
fond 
evacuaţi 

39 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.301 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Mitea Mitel Marius 
-repartiţia nr.11063/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11104/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

40 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.302 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Ionita Viorica 
-repartiţia nr.11064/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11103/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

41 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.303 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Enache Emilia Daniela si Bolovan Florea 
-repartiţia nr.11065/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11102/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

42 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.304 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Mihai Stefania Madalina 
-repartiţia nr.11066/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11100/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

43 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.305 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Degeratu Maria 
-repartiţia nr.11067/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11099/18.03.2003 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

44 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.306 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Tabacu (Buzoianu) Simona 
-repartiţia nr.11061/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11106/18.03.2003 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

45 Str. Brestei 
nr.257, 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 

Moliu Doina 
-repartiţia nr.57743/07.05.2012 conform 

Domeniu 
public; 



bl.51 
garsoniere, 
cam.307 

nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

H.C.L. nr.117/2012; contract de închiriere 
nr.61148/11.03.2012 
 

locuinţă 
socială 

46 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.308 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Baciu (Ionescu) Ionica 
-repartiţia nr.11060/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11107/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

47 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.309 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Calinescu Tiberius Carlo 
-repartiţia nr.11068/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11101/18.03.2003 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

48 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.310 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Nicolaescu (Balsanu) Fanica Veronica 
-repartiţia nr.11069/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; contract de închiriere 
nr.11096/18.03.2003 
 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

49 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.311 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Bascracea Constantin si Rozica – titular initial 
-repartiţia nr.11070/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; 
- urmare a decesului titularului, locuinţa a fost 
ocupata abuziv de Ionita Pupa – situatie 
inaintata la Directia Juridica prin adresa 
nr.149520/09.11.2012, pentru evacuare si 
pretentii 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

50 Str. Brestei 
nr.257, 
bl.51 
garsoniere, 
cam.312 

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Nicolaescu Viorel Romulus – titular initial 
-repartiţia nr.11071/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; 
- urmare a decesului titularului, locuinţa a fost 
ocupata abuziv de Falcoe Doina – situatie 
inaintata la Directia Juridica prin adresa 
nr.106580/18.07.2011, pentru evacuare si 
pretentii 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

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

65 mp 
(1 cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. 
nr.522/2007, 
Anexa 1A, 
poziţia 276 

Serban (Tudor) Elena – titular initial 
-repartiţia nr.11072/17.03.2003 conform 
H.C.L. nr.28/2003; 
 

Domeniu 
public; 
locuinţă 
socială 

  
 Avand in vedere ca pentru o singura unitate locativa din blocul 51 garsoniere respectiv camera nr.107, a fost 
reglementat regimul juridic, si tinand cont de faptul ca celelalte 50 garsoniere din Strada Brestei nr.257, au fost repartizate în 
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.70/2000, H.C.L. nr.109/2002, H.C.L. nr.212/2003, H.C.L. nr.28/2003, H.C.L. 
nr.455/2009, H.C.L. nr.303/2010 şi  H.C.L. nr.117/2012, atât familiilor evacuate din case naţionalizate (15 u.l.) cât şi 
solicitanţilor înscrişi în listele de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale (35 u.l.), se impune si trecerea acestor 
camere în domeniul public al Municipiului Craiova dar şi includerea în fondul destinat închirierii familiilor evacuate a 
camerelor repartizate cu aceasta destinatie (4, 7, 103, 104, 105, 106, 110, 113, 201, 204, 205, 210, 211, 212 şi 213).  
 Tot în anul 2001, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.918/28.09.2001, Municipiul Craiova a achiziţionat 
de la societatea S.C. Coremi S.A., imobilul situat în Strada Motru nr.1, cămin 2N, imobil ce are în compunere 11 camere ce 
au fost închiriate deţinătorilor potrivit H.C.L. nr.139/29.04.2004.  
 Acest imobil a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Craiova, fiind înscris la poziţia 43 din Anexa.1A 
la H.C.L. nr.522/2007, dar ţinând cont de natura şi uzul său, de situaţia de precaritate în care se află actualii ocupanţi, este 
necesară trecerea în domeniul public al Municipiului Craiova, stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a celor 12 camere şi 
pe cale de consecinţă modificarea în mod corespunzător a art.1 din H.C.L. nr.139/29.04.2004.    
 În anul 2004, Primăria Municipiului Craiova a achiziţionat de la S.C. Coremi S.A. şi imobilul situat în Strada Rîului 
nr.42(26), încheindu-se în acest sens contractul de vânzare-cumpărare nr.3087/23.12.2004; bunul cu destinaţia “cămin Rîului, 
nr.42” face parte din domeniul privat al Municipiului Craiova, fiind inventariat la poziţia 278 din Anexa 1A la H.C.L. 
nr.522/2007, are în compunere un număr de 9 camere ce au facut obiectul unor contracte de închiriere potrivit H.C.L. 
nr.609/20.12.2007; dintre acestea, 6 unităţi locative au devenit vacante pe perioada exploatării si au servit drept suport 
pentru familiile provenite 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. 



 Astfel, prin H.C.L. nr.63/26.02.2015 s-a aprobat stabilirea destinatiei de locuinţe sociale a celor 6 camere din 
Strada Rîului nr.42, respectiv camerele 1, 2, 4, 6, 7, 9, trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Craiova precum şi repartizarea către beneficiari. 
 Având în vedere că şi camerele 3, 5, 8 din Strada Rîului nr.42 au fost închiriate unor familii numeroase şi fără 
venituri, se impune reglementarea regimului juridic şi destinaţiei acestor spaţii, cu modificarea corespunzătoare a art.1 din 
H.C.L. nr.609/2007. 
 Având în vedere gradul avansat de deteriorare, respectiv de prăbuşire a imobilului din Strada Fraţii Buzeşti, nr.27, 
pntru a nu pune în pericol viaţa celor 7 titulari care deţineau contracte de închiriere cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.35/29.01.2004 s-a aprobat schimbul de proprietăţi aparţinând S.C. 
ROCOMA EXIM S.R.L., constând în 7 locuinţe (2 garsoniere, 3 apartamente cu 2 camere şi 2 apartamente cu 4 camere) şi 
imobilul apaţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Strada Buzeşti, nr.27. 
 Astfel, pe fondul lipsei locuinţelor de necesitate, urmare a schimbului de imobile efectuat, celor 7 locatari li s-au 
asigurat locuinţe corespunzătoare, pentru a evita eventualele consecinţe nedorite prin producerea unei prăbuşiri a 
construcţiilor. 
  Ţinând cont de starea de necesitate în urma căreia au fost repartizate cele 7 unităţi locative, se impune stabilirea 
destinaţiei de locuinţe sociale şi trecerea în domeniul public al municipiului Craiova a celor 7 imobile situate în Craiova, 
Craioviţa Nouă, bl.122, sc.1, ap.6, Strada 1 Decembrie 1918, bl.D25, sc.1, ap.18, Strada Ştefan cel Mare, bl.7, ap.4, 
Craioviţa Nouă, bl.201J, sc.1, ap.8, 1 Mai, bl.A2, sc.1, ap.29, 1 Mai, bl.H2, sc.1, ap.16, Lăpuş, bl.G1, sc.1, ap.86.    
 Tot în domeniul privat al municipiului Craiova (H.C.L. nr.522/2007, Anexa 1A, poziţia 102), figurează şi imobilul 
din Drumul Apelor nr.66, locaţia a funcţionat ca şi unitate militară, aceasta are în 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. În imobil sunt familii compuse şi din 10 
persoane care locuiesc într-o singură cameră de câţiva metri pătraţi ce le serveste ca dormitor, bucătărie şi baie.  
 Toate acestea, sunt suficiente motive pentru includerea în domeniul public a celor 12 corpuri de clădire (90 unităţi 
locative) ce compun imobilul din Craiova, Drumul Apelor nr.66, stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a acestor spaţii cu 
destinaţia de dormitoare precum şi modificarea pe cale de consecinţă a art.1 din H.C.L. nr.72/2004. 
     Potrivit art.2, litera c şi art.43 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, în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea locală. 
        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.  
 În exercitarea atributiilor ce îi revin în baza Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării 
serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociale şi aprobă repartizarea acestora.  
      Însă, 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 prevăzuţi la  art.1 alin.3 din O.U.G. 
nr.74/2007 şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea 

nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
         Tot, pentru a veni în sprijinul chiriaşilor din imobile naţionalizate, in 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, dupa cum 

urmeaza: 
 a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinte din fondul destinat inchirierii, aflate in proprietatea unitatilor 
administrativ-teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatarii, inclusiv a unor astfel de locuinte disponibile din fondul 
construit prin Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 b) distribuirea cu aceasta destinatie a cel mult 20% din numarul de locuinte nou-construite conform prevederilor 
Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Programul de constructii de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii, la data finalizarii si punerii in functiune a acestora;  
c) construirea de locuinte sociale prin programe de investitii promovate pe plan local in conformitate cu prevederile Legii 
locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
       Astfel, în perioada 2006 - 2013 au fost constituite 7 fonduri distincte destinate inchirierii familiilor evacuate, fiecare 
conţinând un număr de 26, 12, 26, 5, 3, 17 şi respectiv 2 unităţi locative, iar 11 unităţi locative au fost repartizate fără a avea 
apartenenţă la un fond anume constituit. 



        Însă, având în vedere că sintagma „se constituie fondul de locuinţe...”, inserată în cadrul art.1 din O.U.G. nr.68/2006, 
se referă la un fond singular şi nu la o pluralitate de fonduri şi ţinând cont de faptul că locuinţele din componenţa acestui 
fond au acelaşi regim juridic şi respectiv aceeaşi destinaţie, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin 
hotărârea nr.136/28.03.2013, constituirea fondului de locuinţe sociale unic, destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari prin includerea 

tuturor locuinţelor repartizate cu această destinaţie şi în componenţa căruia în prezent se află 156 unităţi locative. 
 Conform prevederilor art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari aparţin domeniului 

public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute. 
 Dată fiind legislaţia în materia locativă pentru persoanele evacuate din imobilele restituite în natură foştilor 
proprietari pentru care legiuitorul a impus obligativitatea constituirii unui fond cu această destinaţie, este necesară 
completarea H.C.L. 136/2013 cu lista imobilelor cuprinse în Anexa 2 la prezentul raport. 
 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. 
 Faţă de cele prezentate, şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din data de 22.04.2015, în conformitate cu 
prevederile art.8 alin.(1), art.9 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 114/1196 raportate la prevederile Codului Civil, art.1 din O.U.G. 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional, 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 nr.84/2008, Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al municipiului Craiova următoarele : 
 1. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova în proprietatea publică a Municipiului Craiova, a 
bunurilor imobile prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 
 2. Stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a bunurilor imobile prevăzute 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 precum şi finalizarea procedurilor de modificare a H.G.nr.141/2008 prin intermediul Consiliului Judeţean 
Dolj; 
 4. Completarea 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.136/28.03.2013, cu unităţile locative prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 5. Pe data prezentei, se modifică în mod corespunzător art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.139/29.04.2004, art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.72/26.02.2004, art.1 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.609/20.12.2007, în sensul că se stabileşte destinaţia imobilelor 
ca fiind locuinţe sociale. 
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 Anexa 1  

Propuneri, 
privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea privata a Municipiului Craiova în proprietatea publica a 

Municipiului Craiova  
                     
                                                                                             

Nr. 
crt. 

Adresa spatiu cu 
destinatia de locuinta 

Elemente de 
identificare: 
sup/nr. cam 

Regim juridic actual Propunere regim 
juridic/destinaţie 

1 Str. Pascani, bl.B29, 
sc.1, ap.1 

38,28 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 80 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

2 Str. Motrului, bl.1, sc.1, 
ap.3 

42,19 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 47 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

3 Bdul. Dacia, bl.C, sc.1, 
ap.16 

53,55 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 81 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

4 Lapus, bl.G5, sc.1, 
ap.80 

24,37 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 91 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

5 Brazda lui Novac, 
bl.M11, sc.1, ap.18 

50,71 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 95 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

6 Rovine, A23, sc.1, ap.4 39,42 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 78 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

7 Valea Rosie, bl.25, 
sc.3, ap.13 

30,77 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 63 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 
 

8 Str. Motrului, bl.2, sc.1, 
ap.6 

41,18 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 55 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

9 1 Mai, bl.I31, sc.1, 
ap.19 

71,08 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 94 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

10 Str. Motrului, bl.1, sc.2, 
ap.3 

42,98 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 45 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

11 Valea Rosie, bl.T3, 
sc.1, ap.18 

55,74 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 101 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

12 Str. Motrului, bl.1, sc.2, 
ap.7 

23,13 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 79 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

13 Str. Motrului, bl.2, sc.2, 
ap.1 

52,37 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 56 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

14 Str. Motrului, bl.2, sc.2, 
ap.8 

52,03 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 58 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

15 Str. Elena Farago, 
bl.122A, sc.1, ap.2 

82,54 mp (4 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 52 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

16 Str. Motrului, bl.1, sc.1, 
ap.10 

35,65 mp ( 2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 46 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

17 Str. Fagaras, bl.D21a, 
sc.1, ap.18 

62,72 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 84 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

18 Cl. Bucuresti, bl.P5, 
sc.1, ap.56 

82,31 mp (4 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 98 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  



19 Str. Cerna, bl.a5, sc.1, 
ap.10 

53,02 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 90 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

20 Str. Brazda lui Novac, 
bl.D21, sc.3, ap.18 

55,39 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 62 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

21 Cv. Noua, bl.85B, sc.1, 
ap.15 

53,51 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 80 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

22 Rovine, bl.H18, sc.1, 
ap.16 

50,34 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 92 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

23 Str. Motrului, bl.1, sc.1, 
ap.6 

41,26 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 48 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

24 Str. Motrului, bl.1, sc.1, 
ap.2 

53,37 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 44 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

25 Buzias, bl.M3, sc.1, 
ap.13 

63,75 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 96 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

26 Calea Bucuresti, bl.R3, 
sc.2, ap.39 

51,80 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 99 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

27 Cv. Noua, bl.57B, sc.2, 
ap.43 

51,28 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 69 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

28 Str. Motrului, bl.1, sc.2, 
ap.6 

42,96 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 48 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

29 Al. Castanilor, bl.99A1, 
sc.1, ap.47 

55,25 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 73 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

30 Bdul Dacia, bl.50, sc.1, 
ap.20 

67,33 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 67 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

31 Str. Deznatui, bl.A1, 
sc.1, ap.64 

49,99 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 120 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

32 Valea Rosie, bl.C5, 
sc.2, ap.39 

51,47 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 80 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

33 Br. lui Novac, bl.F10, 
sc.2, ap.38 

70,47 mp (3 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 87 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

34 Cv. Noua, bl.134D, 
sc.1, ap.19 

56,01 mp 93 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 53 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

35 Lapus, bl.S2, sc.1, 
ap.33 

40,44 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 100 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

36 Rovine, bl.21-19, sc.2, 
ap.9 

48,97 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 61 

Domeniu public; 
Locuinta sociala  

37 Cv. Noua , bl.201H, 
sc.1, ap.3 

42,89 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 59 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

38 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.1 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

39 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.2 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

40 Str. Brestei nr.257, 65 mp (1 cam) Domeniu privat Domeniu public; 



bl.51 garsoniere, cam.3 H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Locuinta sociala 

41 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.4 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

42 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.5 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

43 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.6 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

44 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.7 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

45 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.8 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

46 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, cam.9 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

47 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.10 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

48 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.11 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

49 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.12 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

50 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.101 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

51 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.102 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

52 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.103 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

53 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.104 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

54 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.105 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

55 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.106 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

56 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.108 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

57 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.109 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

58 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.110 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

59 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.111 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

60 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.112 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

61 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 



cam.113 1A, poziţia 276 
62 Str. Brestei nr.257, 

bl.51 garsoniere, 
cam.201 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

63 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.202 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

64 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.203 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

65 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.204 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

66 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.205 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

67 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.206 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

68 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.207 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

69 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.208 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

70 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.209 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

71 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.210 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

72 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.211 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

73 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.212 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

74 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.213 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

75 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.301 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

76 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.302 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

77 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.303 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

78 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.304 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

79 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.305 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

80 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.306 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

81 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.307 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

82 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.308 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 



83 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.309 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

84 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.310 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

85 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.311 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

86 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.312 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

87 Str. Brestei nr.257, 
bl.51 garsoniere, 
cam.313 

65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 276 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

88 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 1 

50,91 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

89 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 1A 

13,97 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

90 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 2 

60,15 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

91 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 3 

61,19 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

92 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 4 

64,54 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

93 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 5 

52,72 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

94 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 5A 

14,83 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

95 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 6 

63,65 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

96 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 7 

63,66 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

97 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 8 

52,68 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

98 Stada Motru nr.1, camin 
2N, camera 8A 

14,82 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 43 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

99 Strada Riului nr.42, 
camera 3 

35,37 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 278 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

100 Strada Riului nr.42, 
camera 5 

38,77 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 278 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

101 Strada Riului nr.42, 
camera 8 

32,94 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 278 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

102 Craiovita Noua, bl.122, 
sc.1, ap.6 

62,08 mp (4 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 51 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

103 Strada 1 Decembrie 
1918, bl.D25, sc.1, 
ap.18 

55,45 mp (2 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 85 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

104 Strada Stefan cel Mare, 37,18 mp (2 cam) Domeniu privat Domeniu public; 



bl.7, ap.4 H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 72 

Locuinta sociala 

105 Craiovita Noua, 
bl.201J, sc.1, ap.8 

83,67 mp (4 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 60 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

106 1 Mai, bl.H2, sc.1, 
ap.16 

32,26 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 93 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

107 Lapus, bl.G1, sc.1, 
ap.86 

23,61 mp (1 cam) Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 89 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

108 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 1 

Sup:32.80 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

109 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 2 

Sup:31.14 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

110 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 3 

Sup:23.90 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

111 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 4 

Sup:30.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

112 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 5 

Sup:40.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

113 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 6 

Sup:19.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

114 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 7 

Sup:22.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

115 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1, Camera 8 

Sup:24.80 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

116 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1A, Camera 
1 

Sup:14.20 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

117 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1A, Camera 
2 

Sup:11.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

118 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1A, Camera 
3 

Sup:12.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

119 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 1A, Camera 
4 

Sup:19.40 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

120 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 1 

Sup:42.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

121 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 2 

Sup:15.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

122 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 3 

Sup:28.70 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

123 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 4 

Sup:20.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

124 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 5 

Sup:26.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

125 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 6 

Sup:23.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 



1A, poziţia 102 
126 Str. Drumul Apelor Nr. 

66, Modul 2, Camera 
7.8 

Sup:41.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

127 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 2, Camera 9 

Sup:47.50 mp (3 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

128 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 1 

Sup:31.40 mp (3 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

129 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 2 

Sup:27.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

130 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 3 

Sup:29.95 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

131 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 4 

Sup:29.95 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

132 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 5 

Sup:24.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

133 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 6, 
7 

Sup:21.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

134 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 3, Camera 8 

Sup:40.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

135 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 1 

Sup:30.35 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

136 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 2 

Sup:35.44 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

137 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 3 

Sup:24.95 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

138 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 4 

Sup:22.60 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

139 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 5 

Sup:25.30 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

140 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 7 

Sup:12.80 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

141 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 8 

Sup:20.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

142 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 4, Camera 9 

Sup:15.40 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

143 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 1 

Sup:40.70 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

144 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 2 

Sup:33.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

145 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 3 

Sup:33.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

146 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 4 

Sup:40.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 



147 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 5 

Sup:20.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

148 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 6 

Sup:12.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

149 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 7 

Sup:15.37 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

150 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 8 

Sup:15.60 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

151 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 9 

Sup:12.37 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

152 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 5, Camera 10 

Sup:10.47 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

153 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 1 

Sup:14.03 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

154 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 2 

Sup:22.80 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

155 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 3 

Sup:48.43 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

156 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 4 

Sup:50.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

157 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 5 

Sup:14.30 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

158 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 6 

Sup:21.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

159 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 7 

Sup:18.70 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

160 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 6, Camera 8 

Sup:24.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

161 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 1 

Sup:47.00 mp (3 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

162 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 2 

Sup:30.50 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

163 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 4 

Sup:8.70 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

164 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 5 

Sup:8.70 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

165 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 6 

Sup:32.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

166 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 7 

Sup:31.40 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

167 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 7, Camera 9 

Sup:9.45 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

168 Str. Drumul Apelor Nr. Sup:41.40 mp (2 Domeniu privat Domeniu public; 



66, Modul 8, Camera 1 cam) H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Locuinta sociala 

169 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 8, Camera 3 

Sup:23.27 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

170 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 8, Camera 4 

Sup:12.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

171 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 8, Camera 
5,9 

Sup:38.20 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

172 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 8, Camera 7 

Sup:36.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

173 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 1 

Sup:14.80 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

174 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 2 

Sup:14.80 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

175 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 3 

Sup:38.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

176 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 4 

Sup:11.30 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

177 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 7 

Sup:11.30 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

178 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 8 

Sup:28.50 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

179 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 9 

Sup:32.47 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

180 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 9, Camera 10 

Sup:16.47 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

181 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 1 

Sup:33.30 mp (3 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

182 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 2 

Sup:26.10 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

183 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 3 

Sup:21.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

184 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 4 

Sup:16.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

185 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 5 

Sup:13.14 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

186 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 6 

Sup:12.85 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

187 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 7 

Sup:18.20 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

188 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 8 

Sup:63.12 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

189 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 10, Camera 9 

Sup:33.90 mp (3 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 



1A, poziţia 102 
190 Str. Drumul Apelor Nr. 

66, Modul 11, Camera 1 
Sup:30.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

191 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 2 

Sup:60.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

192 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 3 

Sup:9.10 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

193 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 4 

Sup:9.40 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

194 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 5 

Sup:44.00 mp (2 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

195 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 6 

Sup:20.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

196 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 7 

Sup:22.20 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

197 Str. Drumul Apelor Nr. 
66, Modul 11, Camera 8 

Sup:16.00 mp (1 
cam) 

Domeniu privat 
H.C.L. nr.522/2007, Anexa 
1A, poziţia 102 

Domeniu public; 
Locuinta sociala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
Anexa 2 

 
 

Propuneri pentru completarea fondului de locuinţe destinate 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.136/28.03.2013 

 
 
 
 
 

Nr. crt. Adresa imobil 
1 Str. Pascani, bl.B29, sc.1, ap.1 
2 Str. Motrului, bl.1, sc.1, ap.3 
3 Lapus, bl.G5, sc.1, ap.80 
4 Brazda lui Novac, bl.M11, sc.1, ap.18 
5 Rovine, A23, sc.1, ap.4 
6 Valea Rosie, bl.25, sc.3, ap.13 
7 Str. Motrului, bl.2, sc.1, ap.6 
8 1 Mai, bl.I31, sc.1, ap.19 
9 Str. Motrului, bl.1, sc.2, ap.3 



10 Valea Rosie, bl.T3, sc.1, ap.18 
11 Str. Motrului, bl.1, sc.2, ap.7 
12 Str. Motrului, bl.2, sc.2, ap.1 
13 Str. Motrului, bl.2, sc.2, ap.8 
14 Str. Elena Farago, bl.122A, sc.1, ap.2 
15 Str. Motrului, bl.1, sc.1, ap.10 
16 Str. Fagaras, bl.D21a, sc.1, ap.18 
17 Cl. Bucuresti, bl.P5, sc.1, ap.56 
18 Str. Cerna, bl.a5, sc.1, ap.10 
19 Str. Brazda lui Novac, bl.D21, sc.3, ap.18 
20 Cv. Noua, bl.85B, sc.1, ap.15 
21 Rovine, bl.H18, sc.1, ap.16 
22 Str. Motrului, bl.1, sc.1, ap.6 
23 Str. Motrului, bl.1, sc.1, ap.2 
24 Buzias, bl.M3, sc.1, ap.13 
25 Calea Bucuresti, bl.R3, sc.2, ap.39 
26 Cv. Noua, bl.57B, sc.2, ap.43 
27 Str. Motrului, bl.1, sc.2, ap.6 
28 Al. Castanilor, bl.99A1, sc.1, ap.47 
29 Bdul Dacia, bl.50, sc.1, ap.20 
30 Str. Deznatui, bl.A1, sc.1, ap.64 
31 Br. lui Novac, bl.F10, sc.2, ap.38 
32 Cv. Noua, bl.134D, sc.1, ap.19 
33 Lapus, bl.S2, sc.1, ap.33 
34 Calea Severinului, bl.B08, ap.3 
35 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.4 
36 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.7 
37 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.103 
38 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.104 
39 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.105 
40 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.106 
41 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.110 
42 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.113 
43 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.201 
44 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.204 
45 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.205 
46 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.210 
47 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.211 
48 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.212 
49 Str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


































































































