
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
               HOTĂRÂREA NR. _____ 

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

Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. 
Bucovăţ, nr.179  

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

   Având în vedere raportul nr. 25394/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în 
str. Bucovăţ, nr.179; 
          În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată 
şi completată, art.30, art.21 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996 republicată, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001;              
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare 
la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale;   

 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3,  art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Dumitru Laurenţiu Marian, a 

unei locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Bucovăţ, nr.179. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Dumitru Laurenţiu Marian vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 
             INIŢIATOR, AVIZAT, 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

  

                PRIMAR, 
       Lia – Olguţa VASILESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr. 25394/13.02.2015                                                                                SE APROBĂ,      
                                                 PRIMAR 

                                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu
    

 
RAPORT, 

privind repartizarea locuinţei destinată închirierii din fondul locativ de stat, situată 
în Craiova,  Strada Bucovăţ, nr.179 

 
Municipiul Craiova deţine cotă parte indiviză din imobilul situat în Craiova, 

Strada Bucovăţ, nr.179, compus din 1 cameră în suprafaţă de 18,37 mp, bucătărie de 
17,28 mp, hol comun şi teren în suprafaţă de 476 mp, imobil ce se află în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi care a devenit liber încă din anul 2012, fapt adus la cunoştinţa 
Primăriei Municipiului Craiova de către regie prin adresa nr.165204/03.12.2012. 

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 şi modificată prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. 

nr.1275/2000. 

 Astfel, pentru locuinţa în speţă, au fost formulate oferte de repartizare în ordinea 
de prioritate aprobată în anul 2012, dar întrucât aceasta nu îndeplineşte exigenţele 
minimale prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind deteriorată, insalubră, nu oferă un grad de confort şi siguranţă 
corespunzătoare ( ridică probleme sub aspectul convieţuirii împreună cu proprietarul 
vecin), nu are wc, a fost refuzată de titularii înscrişi în listele de priorităţi, fapt adus la 
cunoştinţa Comisiei Sociale în şedinţa din data de 09.01.2013.  

Având în vedere necesitatea exploatării în continuare a bunului, procedura de 
repartizare a locuinţei din Strada Bucovat, nr.179, a fost reluată conform hotărârii 
Comisiei Sociale din data de 15.01.2014 referitoare la menţinerea regimului juridic al 
locuinţelor proprietate privată a Municipiului Craiova devenite vacante pe perioada 
exploatării, mai intai catre chiriasii din imobile nationalizate, în ordinea de prioritate 
aprobată în anul 2014 prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.88/2014 si apoi catre solicitantii de locuinte destinate inchirierii din fondul locativ de 
stat/sociale, inscrisi in listele de prioritati aprobate prin H.C.L. nr.686/2013 si care nu au 
fost solutionati pana la acea data. 
 Pe cale de consecinta, au fost transmise 305 oferte de repartizare cu menţiunea că 
titularii care nu îşi exprimă opţiunea de repartizare însoţită de documente justificative sau 
după caz nu formulează cerere de refuz motivat, autoritatea locală va aprecia pasivitatea 



acestora ca un refuz tacit al repartizării uneia din locuinţele devenite disponibile, urmând 
ca acestea să fie repartizate în ordinea listei de prioritate; condiţiile de depunere a 
opţiunilor de repartizare au fost aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin cele 305 
comunicări nominale conform  „Situaţiei comunicărilor de locuinţe destinate familiilor 
evacuate, expediate pentru locuinţele situate în Strada Corneliu Coposu nr.5 şi Strada 
Bucovăţ nr.179” si respectiv „Situatiei comunicarilor pentru solicitantii de locuinte 
sociale/fond de stat, expediate pentru locuintele situate in Valea Rosie, Strada 22 
Decembrie 1918, bl.6 vechi ap.11 şi Strada Bucovat nr.179”, situaţii anexate la prezentul 
raport. 

Condiţiile insalubre, starea de degradare, lipsa utilitatilor, dependintele comune, 
constituie suficiente motive care au condus si de aceasta data, la refuzul (tacit sau 

expres) al acestei locuinţe de către toţi titularii înscrişi în listele de prioritati aprobate 

prin H.C.L. nr.88/27.02.2014 şi respectiv H.C.L. nr.686/28.11.2013, situaţie ce a fost 

prezentată din nou Comisiei Sociale in şedinţa din data de 11.09.2014. 
 Ulterior, Dl Dumitru Laurenţiu Marian care figurează la poziţia 14 în lista de 

priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat şi 
la poziţia 196 în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale, s-a adresat 
Primariei Municipiului Craiova prin cererea nr.17932/02.02.2015 şi a solicitat locuinţa 
din Strada Bucovăţ nr.179, arătând că s-a afat în imposibilitatea de a da curs în timp util 
ofertei de repartizare nr.89540/18.06.2014, întrucât a fost plecat la studii în altă 
localitate.   

 La data repartizării locuinţelor, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma 
îndeplinirea criteriilor de acces prevăzute de lege: 

1  să nu deţină în proprietate o altă locuinţă; 
2  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
3 să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 

 Din verificarea înscrisurilor ce au fost anexate la cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr21487/06.02.2015, s-a reconfirmat îndeplinirea condiţiilor 
de acces şi anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (încheierea de autentificare 
nr.275/06.12.2015 emisă de S.P.N. Dana Tomita si Sebastian Tomita, certificat fiscal 
nr.317781/06.02.2015 emis de Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si 
Taxe); Dl Dumitru, în vârsta de 28 ani, este persoana singura, student, fără venituri, 
locuieşte cu chirie împreună cu mama în imobilul din Craiova, Strada Caracal nr.110, bl. 
IRA, ap.49 – ancheta socială efectuată în data de 10.02.2015. 

 Având în vedere că Dl Dumitru Laurenţiu Marian figurează în lista de locuinţe 
destinate inchirierii din fondul locativ de stat, pentru soluţionarea acestei cereri, în 
conformitate cu hotărârea Comisiei Sociale din data de 15.01.2014, se menţine regimul 
juridic al locuinţei din Craiova, Strada Bucovăţ nr.179, aceasta fiind inventariată în 
H.C.L. nr.522/2007, modificată prin H.C.L. nr.183/2009, referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova, Anexa 2A 
la poziţia 3. 

 Faţă de cele prezentate, şi ţinând cont de avizul Comisiei Sociale din data de 
13.02.2015, în conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din H.G. nr.1275/2000, 
Hotărârii Consiliului Local nr.58/2012 referitoare la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei Sociale şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, 



art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006, Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.686/28.11.2013 privind aprobarea listelor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
din fondul locativ de stat, în anul 2013-2014, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al municipiului Craiova, următoarele: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Dumitru Laurenţiu Marian, a 
locuinţei destinată închirierii din fondul locativ de stat, proprietatea privată a 
Municipiului Craiova şi aflată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în 
Craiova, Strada Bucovăţ, nr.179; 

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

  
   
             DIRECTOR EXECUTIV,   ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pîrvu   
 
 
                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                  cons. jur. Dana Boşoteanu            
 
 

 


