
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                 PROIECT 

                                                        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii din imobilul 
situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu locuințe vacante 

existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.24846/2022, raportul nr.36401/2022 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.36531/2022 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii 
din imobilul situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu locuințe vacante 
existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr. 114/1996,  
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2016 referitoare 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.136/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
excluderea locuinţelor situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.182, bl.R18, 
sc.1, ap.4, respectiv str.A.I. Cuza, nr.9, bl.156ap, sc.1, ap.19. 

Art.2. Se aprobă schimbarea locuinței situată în municipiul Craiova, str.Bujorului nr.17, 
deținută de către Sîrbu Monica, în baza contractului de închiriere 
nr.712/17.07.2014, cu locuința socială situată în municipiul Craiova, str.Potelu 
nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4, compusă din o cameră și dependințe în suprafață utilă de 
47,15 mp. 

Art.3. Se aprobă schimbarea locuinței situată în municipiul Craiova, Strada Bujorului 
nr.17, deținută de către Iancu Paul, în baza contractului de închiriere 
nr.1615/13.07.2020, cu locuința socială situată în municipiul Craiova, str. A.I. Cuza  
nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19, compusă din două camere și dependințe în suprafață 
utilă de 36,44 mp. 

 
 



 
 
Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de închiriere 

pentru locuinţele prevăzute la art.2 şi art.3. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Sîrbu 
Monica şi Iancu Paul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
   Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.24846/03.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind schimbarea locuințelor deținute de cele două familii care 
mai dețin contracte de închiriere în imobilul din Craiova, strada Bujorului nr.17, cu locuințe 

sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 
 

  
 Imobilul situat in Craiova, Strada Bujorului, nr.17, este proprietatea privata a Municipiului 
Craiova şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova. 
 Prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub nr.118268/06.07.2021, 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova aduce la cunoștința autorității locale, faptul că imobilul din Strada 
Bujorului, nr.17 se află într-un grad avansat de degradare. 
 Având în vedere că imobilul din Strada Bujorului nr.17, este impropriu destinației sale 
actuale, iar utilizarea în continuare a acestuia poate avea consecințe nedorite, este necesară luarea 

unor măsuri de protecție a celor 2 familii care mai dețin contracte de închiriere în acest imobil, 

impunându-se schimbarea locuințelor deținute cu locuințe sociale vacante existente în fondul 

locativ constituit la nivelul municipiului Craiova. 

 Astfel, devin incidente prevederile art.21 litera e din Anexa la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, 
potrivit cărora Comisia Socială analizează și avizează cererile de schimbare a locuinței repartizate 

inițial, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora Consiliului Local al 

Municipiului Craiova. 

 Pe cale de consecință, Serviciul Administrare Locuințe, va supune spre analiza Comisiei 

Sociale, situația chiriașilor din Bujorului nr.17, precum și avizarea următoarelor propuneri privind 

schimbarea locuințelor deținute de chiriași, cu locuinţe sociale existente în fondul locativ, după 

cum urmează: 
 1. Sîrbu Monica (1 persoană): Strada Potelu, nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4 – 1 cameră ; 
 2. Iancu Paul (6 persoane): Strada A.I. Cuza nr.9, bl.156 ap, sc.1, ap.19 – 2 camere. 
 În acest sens, ținând cont de faptul că avizul Comisiei Sociale constituie baza adoptării unei 

hotărâri legale, corecte și judicios fundamentate de către autoritatea deliberativă, propunerile de 

schimbare a locuințelor deținute de chiriașii din Bujorului nr.17, cu locuințe sociale disponibile, 

vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

 
 PRIMAR, 

       Lia Olguța Vasilescu                                         
                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

                                             Adriana Cîmpeanu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe                   
Nr.36401/17.02.2022 
    
        

RAPORT DE SPECIALITATE,  
privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii din 

imobilul situat în Strada Bujorului nr.17, cu locuințe vacante existente 
în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 

 

 În temeiul prevederilor art.108 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public 
sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome din 
subordinea unității administrativ-teritoriale și instituțiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie inchiriate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate 
publică sau valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.                
 Astfel, imobilul situat in Craiova, Strada Bujorului, nr.17, este proprietatea 
privata a Municipiului Craiova, figurand la poziţia 227, Anexa 2A la H.C.L. 
nr.522/2007 şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova în conformitate cu 
prevederile H.C.L. nr.282/2008, poziția 156.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.118268/06.07.2021, R.A.A.D.P.F.L. Craiova aduce la cunoștința autorității 
locale faptul că întreg imobilul din Strada Bujorului nr.17 se află într-un grad 
avansat de degradare, prezentând totodată și situația celor doi chiriași care locuiesc 
în acest imobil, în baza unor contracte de închiriere încheiate cu regia, după cum 
urmează: 
 1. Sîrbu Monica – persoană singură, deține în imobilul din Strada Bujorului 
nr.17, în baza contractului de închiriere nr.712/17.07.2014, două camere în 
suprafață de 60,74 mp, dependințe în suprafață de 23,11 mp și teren-curte în 
comun în suprafață de 50,00 mp;                                                                                                        
 2. Iancu Paul – familie compusă din 6 persoane, deține în baza contractului 
de închiriere nr.1615/13.07.2020, două camere în suprafață de 47,12 mp, 
dependințe în suprafață de 24,57 mp și teren-curte în comun în suprafață de 109,00 
mp. 
 La rândul său, şi Dna Sîrbu Monica, în calitate de chiriaș,  a făcut demersuri 
către Primăria Municipiului Craiova, semnalând, încă din anul 2019, prin cererea 



nr.59555/27.03.2019, faptul că imobilul din Strada Bujorului nr.17 a devenit 
aproape de nelocuit, că acesta are un risc seismic ridicat, major, clădirea nefiind 
supusă unor reparații după cutremurul din data de 04.03.1977; ulterior, s-a  
prezentat și în audienţa Dnei Viceprimar Aurelia Filip din data de 29.06.2021, 
solicitând sprijin pentru efectuarea unui schimb de locuință  respectiv atribuirea 
unei garsoniere, având în vedere că locuința pe care o deține necesită reparații 
capitale, iar locuirea în aceste condiții este improprie.    
 Pe cale de consecință, devine necesară luarea unor măsuri de punere în 
siguranță a imobilului, drept pentru care, Direcția Patrimoniu a inițiat preluarea în 
administrare  a imobilului situat în Craiova, Strada Bujorului nr.17, urmând ca în 
funcție de propunerile de intervenție, să se procedeze la remedierea stării tehnice a 
acestuia. 
  În acest sens, ținând cont de necesitatea luării de urgență a unor măsuri de 
protecție a celor 2 familii care dețin contracte de închiriere în locația din Strada 
Bujorului nr.17, se impune schimbarea locuințelor deținute de aceștia, cu locuințe 
vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova. 
 Astfel, devin incidente prevederile art.21 litera e din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru 
analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, potrivit cărora Comisia 

Socială analizează și avizează cererile de schimbare a locuinței repartizate inițial, 

pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora Consiliului 

Local al Municipiului Craiova. 

 Pe cale de consecință, au fost transmise comunicari nominale prin care li s-a 
solicitat celor doi chiriași să-și exprime opțiunea între continuarea relațiilor 
contractuale cu Municipiul Craiova, care vor avea ca obiect locuințe vacante 
existente în fondul locativ constituit la nivelul autorității locale sau eliberarea în 
regim de urgență a locuințelor deținute și rezolvarea situației locative prin mijloace 
proprii; totodată, în cuprinsul notificarii s-a menționat și faptul că neprezentarea 
opțiunii în termen de 3 zile, echivalează cu refuzul, drept pentru care se va proceda 
la promovarea unei acțiuni în instanța de judecată având ca obiect evacuarea din 
spațiu. 
  Situația locuințelor vacante existente în fondul constituit la nivelul 
municipiului Craiova, se prezinta după cum urmează:   
  

Nr. 
crt 

Adresa unitate locativa 
disponibila/ Structura 

Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic 

1 Strada Potelu nr.182, 
bl.R18, sc.1, ap.4 (1 
cameră de 23,09 mp şi 
dependinţe de 24,06 mp) 

P.M.C. Domeniu public – fond evacuați 
H.C.L. nr.136/2013 

2 Strada A.I.Cuza  nr.9, P.M.C. Domeniu public – fond evacuați 



bl.156ap., sc.1, ap.19 (2 
camere de 24,85 mp şi 
dependinţe de 11,59 mp) 

 H.C.L. nr.136/2013 

  
 Având în vedere atribuțiile secretariatului tehnic menite să sprijine 
activitatea Comisiei Sociale, prevăzute de H.C.L. nr.122/2016, supunem spre 
analiza Comisiei situația chiriașilor din Strada Bujorului nr.17, precum și avizarea 
următoarelor propuneri privind schimbarea locuințelor deținute de aceștia, cu 
locuinţe sociale existente în fondul locativ, după cum urmează: 
 1. Sîrbu Monica (1 persoană): Strada Potelu nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4 – 1 
cameră ; 
 2. Iancu Paul (6 persoane): Strada A.I.Cuza  nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19 – 2 
camere. 
 Din verificarea actelor anexate la solicitările de schimbare a locuințelor 
sociale, cei doi titulari de contract au reconfirmat prin documente actualizate la zi, 
încadrarea în prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Potrivit art.44 din Legea nr.114/1996, republicată, contractele de închiriere 
ce au ca obiet locuințe sociale, se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de 
prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform 
prevederilor legale. 
 Menționăm că cele două unități locative propuse spre repartizare, aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova, fiind incluse în fondul unic de locuinte 

sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 

urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, 

aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere că la nivelul autorității locale nu au mai fost înregistrate 

cereri de actualizare formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor 

de restituire, pentru anul 2022 nu a mai fost întocmită o listă de priorități în acest 

sens, devenind astfel necesară actualizarea fondului aprobat prin H.C.L. 
nr.136/2013, în sensul excluderii locuinţelor sus-menţionate.  
 Stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale se face cu respectarea 
prevederilor cap.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999, coroborate 
cu prevederile art.44 şi art.45 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliuluilocal. 
 Față de cele prezentate, și ținând cont de avizul Comisiei Sociale, în 
conformitate cu prevederile art.21 litera e din H.C.L. nr.122/29.09.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru 
analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, Legii Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 



a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996 şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 
  1. Modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. 
nr.136/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin excluderea 
locuinţelor din Craiova, Strada Potelu nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4 și respectiv 
Strada A.I.Cuza  nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19;  
 2. Schimbarea locuinței deținută de către Dna Sîrbu Monica, în 
Craiova, Strada Bujorului nr.17, în baza contractului de închiriere 
nr.712/17.07.2014, cu locuința socială situată în Craiova, Strada Potelu nr.182, 
bl.R18, sc.1, ap.4, compusă din o cameră și dependințe în suprafață utilă de 
47,15 mp; 
 3. Schimbarea locuinței deținută de către Dl Iancu Paul, în Craiova, 
Strada Bujorului nr.17, în baza contractului de închiriere nr.1615/13.07.2020, 
cu locuința socială situată în Craiova, Strada A.I.Cuza  nr.9, bl.156ap., sc.1, 
ap.19, compusă din două camere și dependințe în suprafață utilă de 36,44 mp; 
 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie 
contractele de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la 
punctele 2 și 3 din prezentul raport. 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,      
                   Adriana Cîmpeanu        

           Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        
           legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului   
           Data 
           Semnatura                
                                  ÎNTOCMIT, 
                               ȘEF SERVICIU 

                             Pîrvu Doina Miliana 

                                     Îmi asum responsabilitatea 

                         pentru fundamentarea, realitatea și 

                         legalitatea întocmirii acestui act oficial  

                                      Data 

                                                    Semnatura   

        



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 36531/ 17.02.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 24846/03.02.2022 al Direcției Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul de specialitate nr. 36401/17.02.2022 al Direcției Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea locuintei nr. 114/1996; 
 H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 
 HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
Propunerea privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii din imobilul 

situat în Strada Bujorului nr.17, cu locuințe vacante existente în fondul locativ constituit la 
nivelul municipiului Craiova. 

 
    DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 17.02.2022         Data 17.02.2022              
Semnatura          Semnatura           
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