
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                 PROIECT 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, 

republicată, a unor locuinţe sociale  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.145303/2018, rapoartele nr.145501/2018 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.145555/2018 
întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei 
nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate închirierii; 
 În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe și Hotărârii 
Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de 
serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 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 2018; 

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 anularea poziţiei 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.269/2018, cu privire la locuinţa situată în str.Brestei, 
nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107, repartizată către Ilie Nicoleta. 

Art.2. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, prin scoaterea locuinţei identificată la art.1 
din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
 
 
 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1, 2, 4, 5 şi 6 din anexa 
la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să încheie şi să semneze contractele de închiriere 
pentru locuinţele prevăzute la pct.3, 7 din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR, 
          Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.145303/13.09.2018 

      
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea repartizării a 7 locuinţe sociale destinate închirierii  persoanelor 

îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 

 La nivelul lunilor iulie-august 2018, au devenit disponibile 7 locuinţe, respectiv o unitate 
locativă compusă din 3 camere, trei unităţi locative care au în structură 2 camere şi trei unităţi 
locative compuse dintr-o singură cameră, autoritatea locală a făcut oferte de repartizare conform 
prevederilor legale sus-menţionate.  

În conformitate cu prevederile art.1 din 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 precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv 

solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 
În acest sens, solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi privind soluţionarea cererilor de 

locuinţe destinate inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate din imobile naţionalizate 
aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr.452/23.11.2017 le-au fost 
propuse spre repartizare numai locuinţele compuse dintr-o cameră şi dependinţe întrucât au rămas 
nesoluţionaţi numai solicitanţi – persoane singure, dar nici un solicitant nu a dat curs comunicărilor. 
Pentru cele 3 locuinţe – compuse din câte o singura cameră – nesolicitate la repartizare de 
persoanele înscrise in Hotărârea nr.452/23.11.2017 şi pentru locuinţele compuse din 2 şi 3 camere, 
autoritatea locală a făcut oferte de repartizare către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru 
repartizarea locuinţelor sociale aprobată în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 – Anexa 1. 

Având în vedere opţiunile depuse în termenul legal precum şi îndeplinirea condiţiilor 
restrictive prevăzute de lege, propunerile de repartizare vizează 7 titulari ce au formulat optiune de 
repartizare şi care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin H.C.L. 
nr.451/2017 de la poz. 12 (Matei Eugen), poz.15 (Constantin Alin), poz.18 (Călinoiu Emil), poz. 20 
(Voican Valentina), poz.52 (Barbu Petre ), poz.102 (Ţuţunel Camelia) şi poz.105 (Sîrbu Viorel). 

Sub acest aspect, Comisia Socială în exercitarea atribuţiilor desfăşurate s-a întrunit în data 
de 31.08.2018 şi a avizat favorabil propunerile de repartizare anterior menţionate, aviz ce contribuie 
în mod substanţial la luarea unei hotărâri legale, corecte şi judicios fundamentate, de către 
autoritatea deliberativă, constituind astfel baza adoptării sale. 

În acest sens, propunerea de repartizarea de repartizare a celor 7 locuinţe sociale va fi supusă 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
  

 PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

                                                                                     
                                            

            DIRECTOR EXECUTIV,  
                          Doina Miliana Pîrvu                                
                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      Se aprobă, 
Direcţia Fond Locativ şi         PRIMAR, 
Control Asociaţii de Proprietari          MIHAIL GENOIU 
Serviciul Administrare Locuinţe                    
Nr.145501/13.09.2018          
                           
                                       Se aprobă, 
                                                                                                                                          PRIMAR, 
                                                                                                                                      Mihail Genoiu 
             
                                                                           Avizat, 
                                 VICEPRIMAR, 
                          Adrian Cosman 
                        Aviz  

  
                           

RAPORT,  
privind repartizarea a 7 locuinţe sociale destinate închirierii  persoanelor 
îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 din 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 precum şi de H.G. 

nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ 

de stat. 
  Având în vedere că la nivelul lunilor iulie-august 2018, au devenit disponibile 7 

locuinţe, respectiv o unitate locativă compusă din 3 camere, trei unităţi locative care au în 
structură 2 camere şi trei unităţi locative compuse dintr-o singură cameră, autoritatea locală a 
făcut oferte de repartizare conform prevederilor legale sus-menţionate. În acest sens, 
solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi privind soluţionarea cererilor de locuinţe destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate din imobile naţionalizate aprobată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr.452/23.11.2017 le-au fost propuse 
spre repartizare numai locuinţele compuse dintr-o cameră şi dependinţe întrucât au rămas 
nesoluţionaţi numai solicitanţi – persoane singure, dar nici un solicitant nu a dat curs 
comunicărilor. Pentru cele 3 locuinţe – compuse din câte o singura cameră – nesolicitate la 
repartizare de persoanele înscrise in Hotărârea nr.452/23.11.2017 şi pentru locuinţele compuse 
din 2 şi 3 camere, autoritatea locală a făcut oferte de repartizare către titularii înscrişi în lista 
de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale aprobată în condiţiile Legii nr.114/1996, 
republicată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 – Anexa 1. 



Situatia acestor 7 locuinţe devenite vacante pe perioada exploatării şi nesolicitate la 
repartizare (sau care nu au fost propuse întrucât reprezentau spaţii excedentare) de persoanele 
înscrise in lista de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.452/2017, se prezintă după cum urmează:   
  

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ Structura Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic actual 

1 Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 107 
1 cameră şi dependinţe 

P.M.C. HCL nr. 154/2015 şi HCL nr. 
39/2016 

2 Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 305 
1 cameră şi dependinţe 

P.M.C. HCL nr. 154/2015 şi HCL nr. 
39/2016 

3 Str. Bucovina, Bl. 21-19, Sc. 2, Ap. 9 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. HCL nr. 154/2015 şi HCL nr. 
39/2016 

4 Str. C-tin Brâncoveanu, Bl. 201H, Sc. 1, Ap. 3 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. HCL nr. 154/2015 şi HCL nr. 
39/2016 

5 Calea Severinului, Bl. S4, Sc. 1, Ap. 18 
3 camere şi dependinţe 

P.M.C. HCL nr. 154/2015 şi HCL nr. 
39/2016 

6 Str. Elena Farago, Bl. 130B, Sc. 2, Ap. 11 
2 camere şi dependinţe 

R.A.A.D.P.F.L. HCL nr. 522/2007, HCL nr. 
323/2018 

7 Str. 22. Decembrie 1989, Bl. 7, Ap. 12 
1 camere şi dependinţe 

R.A.A.D.P.F.L. HCL nr. 522/2007, adresa nr. 
114468/17.07.2018 – solicitare 
trecere in Domeniul Public şi 
stabilire destinaţie de locuinţă 
socială – ordine de zi Dir. 
Patrimoniu - August 2018 

 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 

3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 camere, evitandu-se repartizarea unor 

spatii excedentare. 
În situaţia epuizarii locuintelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot 

opta in ordinea de prioritate aprobata, pentru repartizarea unor spatii cu un număr de camere 
inferior celui specificat în Anexa 1 la Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la exigenţele 
minimale. 

În acest sens, analizarea opţiunilor solicitanţilor de locuinţă se efectuează cu ocazia 
repartizării unităţilor locative devenite vacante, iar pentru efectuarea opţiunilor, solicitanţilor li 
se aduc la cunoştinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative restrictive 
(exemplu:  familiile de 2 sau mai multe persoane pot opta pentru repartizarea unei garsoniere 
fără ca acestea să mai poata beneficia de o alta locuinţă aflata în proprietatea/administrarea 
Municipiului Craiova, corespunzătoare numărului de persoane din familie). 
 La data repartizării locuinţelor sociale, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma 
îndeplinirea criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 

a) să nu deţină în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
b) să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
c) sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 

locuinte; 
d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
e) să aibă un venit mediu net lunar/persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul 

câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional 



de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizeaza cererea 
precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

Având în vedere ordinea de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.451/2017, pentru 
redistribiuirea celor 7 locuinţe devenite vacante si nesolicitate la repartizare de persoanele 
inscrise in lista de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.452/2017 (familii evacuate), au fost 

transmise 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 comunicări nominale, iar situatia solicitarilor se prezinta astfel: 
 

Nr 
Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

Nr 
pers 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta repartizare Obs. 
Nedeţinerea unei locuinţe 

în proprietate 

venitul mediu 
net/membru de  
familie realizat 
în ultimele 12 
luni - mai mic 
decât venitul 
comunicat de  
Institutul 
Naţional de  
Statistică în 
ultimul buletin 
statistic anterior 
lunii în care se 
repartizează 
locuinţa 
respectiv 2721 lei 
(venitul aferent 
lunii Iunie 2018 
comunicat de  
Institutul 
Naţional de  
Statistică în data 
de 07.08.2018) 

1 

MATEI EUGEN 
/12 

2 

Cererea nr.130046/14.08.2018 
Cererea nr.134164/24.08.2018  

  C-tin Brâncoveanu, Bl. 
201H, Sc. 1, Ap. 3 

Încheierea de autentificare 
nr. 3804/23.08.2018 emisă 

de BIN Diaconu Cristian, CF 
nr. 592043/23.08.2018, 

592056/23.08.2018,emise de 
PMC - DIT 

2303 lei 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 126549/08.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

2 

CONSTANTIN 
ALIN /15 

4 

Cererea nr.129296/14.08.2018 
Cererea nr.134032/24.08.2018  

  Calea Severinului, Bl. S4, 
Sc. 1, Ap. 18 

Încheierea de autentificare 
nr. 2364/23.08.2018 emisă 

de BIN Papa Andreea Diana, 
CF nr. 592215/23.08.2018, 

592213/23.08.2018,emise de 
PMC - DIT 

311 lei 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 126549/08.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

3 

CALINOIU EMIL 
/18 

3 

Cererea nr.129514/14.08.2018 
Cererea nr.134010/24.08.2018  

  Str. Elena Farago, Bl. 
130B, Sc. 2, Ap. 11 

Încheierea de autentificare 
nr. 2366/23.08.2018 emisă 

de BIN Papa Andreea Diana, 
CF nr. 591780/23.08.2018, 

591782/23.08.2018, şi 
591786/23.08.2018 emise de 

PMC - DIT 

1219 lei 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 126549/08.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

4 

VOICAN 
VALENTINA /20 

2 

Cererea nr.132268/22.08.2018  

  Str. Bucovina, Bl. 21-19, 
Sc. 2, Ap. 9 

Încheierea de autentificare 
nr. 1198/22.08.2018 emisă 

de SPN Dana Tomiţă şi 
Sebastian Tomiţă, CF nr. 

590995/22.08.2018, 
590992/22.08.2018,emise de 

PMC - DIT 

1151 lei 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 126549/08.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 



5 

BARBU PETRE 
/52 

1 

Cererea nr.128709/13.08.2018 
Cererea nr.133613/23.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107 

Încheierea de autentificare 
nr. 1320/23.08.2018 emisă 

de BIN Marta Elena Daniela, 
CF nr. 591898/23.08.2018, 

emis de PMC - DIT 

990 lei 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

 

6 

CALINESCU 
ROBERT IONUT 
/73 

1 
Cererea nr.131185/21.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

7 

TUTUNEL 
CAMELIA /102 

1 

Cererea nr.128783/13.08.2018 
Cererea nr.133234/23.08.2018  
Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 305 

Încheierea de autentificare 
nr. 3717/23.08.2018 emisă 

de BIN Marta Elena Daniela, 
CF nr. 591822/23.08.2018, 

emis de PMC - DIT 

1650 lei 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

8 

BANU ELENA 
/104 1 

Cererea nr.129432/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

9 

SIRBU VIOREL 
/105 

1 

Cererea nr.130846/20.08.2018 
Cererea nr.134403/24.08.2018  
  Str. 22. Decembrie 1989, Bl. 

7, Ap. 12 

Încheierea de autentificare 
nr. 1893/24.08.2018 emisă 

de SPN Tone Florian, CF nr. 
592075/23.08.2018, emis de 

PMC - DIT 

1650 lei 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

10 

BASCOVEANU 
LEONARD 
IONUT /113 

5 
Cererea nr.128948/13.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

11 

BUCUR 
CRISTINA /115 3 

Cererea nr.129816/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

12 

GAVRILA 
VASILICA /115 3 

Cererea nr.133025/23.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

13 

DUMITRU 
FLORENTINA 
MIRABELA /118 

2 
Cererea nr.129335/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

14 

NITU 
ALEXANDRA 
MIHAELA /120 

6 
Cererea nr.130456/20.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

15 

BARBOSU 
MARIA /121 1 

Cererea nr.129374/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

16 

CAMEN LUIZA 
MARIA 7 

Cererea nr.130262/20.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
Str. 22. Dec 1989, Bl.7, Ap. 12 

- - 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

17 

GHEORGHE 
STEFANIA 
DANIELA 

4 

Cererea nr.131614/21.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
Str. 22. Dec 1989, Bl.7, Ap. 12 

- - 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

18 

TOBOSARU 
FLORINA /129 4 

Cererea nr.130339/20.08.2018  
  Str. 22. Dec 1989, Bl.7, Ap. 

12 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

19 

ILIE ANA MARIA 
/131 

3 

Cererea nr.129534/14.08.2018 
Cererea nr.130428/20.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 

- - 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

20 

MOLDOVEANU 
SILVIANA /134 3 

Cererea nr.129302/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 



21 

CERCEL ANCA 
/136 3 

Cererea nr.129316/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

22 

ZLOTEA FILIP 
138 6 

Cererea nr.129332/14.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

23 

TACU SIMONA 
ILEANA /143 

3 

Cererea nr.131654/21.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
Str. 22. Dec 1989, Bl.7, Ap. 12 

- - 
Comunicare  

nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

24 

TUDOR 
STEFANITA 
LARI /144 

1 
Cererea nr.130461/20.08.2018  
  Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, 

Sc. 1, Ap. 107, 305 
- - 

Comunicare  
nr 126219/07.08.2018 
nr 127503/09.08.2018 

- 

    
 Facem precizarea ca până în prezent, situaţia solicitanţilor din lista de stabilire a ordinii 
de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.451/2017, este următoarea: 
 - titularii situaţi la numerele de ordine: 37, 71, 126 au beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe sociale in luna Decembrie 2017 (HCL 490) ca şi solicitanti inscrisi in ordinea stabilită 
prin H.C.L. nr.194/2016 la poz.65 (Bărbulescu Ştefi Florian), poz.93 (Ion Marinela) si poz.43 
(Purcărea Dora).  
 - titularii situaţi la numerele de ordine 9, 11, 14, 19, 22, 33, 36, 66, 111, 153 au 
beneficiat de repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2018, potrivit HCL nr. 121/2018, HCL 
nr. 226/2018 şi HCL nr. 270/2018 
 - ceilalti solicitanţi inscrişi in ordinea de prioritate nu au dat curs comunicarilor emise 
de autoritatea locală, au exprimat refuz expres sau au formulat initial optiuni privind 
repartizarea unei locuinte si ulterior au revenit la cerere, solicitand amânarea repartizării. 
 Astfel, propunerile de repartizare vizează 7 titulari ce au formulat optiune de repartizare 
şi care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin H.C.L. nr.451/2017 de 
la poz. 12 (Matei Eugen), poz.15 (Constantin Alin), poz.18 (Călinoiu Emil), poz. 20 (Voican 
Valentina), poz.52 (Barbu Petre ), poz.102 (Ţuţunel Camelia) şi poz.105 (Sîrbu Viorel). 
  Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie 
economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 
condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele sociale 

aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea fondului de 
locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor construcţii 
existente. 
 Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, locuintele 
sociale se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 Facem precizarea ca toate cele 7 unităţi locative propuse spre  repartizare aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova asa cum am aratat mai sus in prezentul raport. 
  Întrucât prin HCL 180/2014, locuinţa socială situată în Str. Brestei, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 
107 a fost inclusă în fondul 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, iar prin prezentul raport se propune repartizarea 
acestei locuinţe către un solicitant înscris în lista aprobată prin HCL nr. 451/2017 (nefiind 
solicitată de nici o persoană sau familie evacuată/în curs a cărei solicitare nu a fost soluţionată 
în anul 2018), propunerea de repartizare implică şi necesitatea actualizării acestui fond prin 
scoaterea locuinţei respective. 



 Totodată, întrucât locuinţa situată în Strada Brestei, Bl.51g, Sc.1, Ap.107 repartizată 
doamnei Ilie Nicoleta prin H.C.L. nr.269/2018, ca solicitant înscris în lista de prioritate 
aprobată prin H.C.L. nr.452/2017 a redevenit disponibilă urmare cererii nr. 
121325/30.07.2018 prin care petenta a renunţat la locuinţa închiriată pe fondul unor conflicte 
cu vecinii, repartizarea acestei locuinţe către altă familie îndreptăţită implică modificarea 
H.C.L. nr.269/2018 în sensul anulării poziţiei nr.3 din anexa la Hotărâre.  

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 
45 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 
nr.310/2007,  la propunerea Primarului, cu aprobarea Consiliului Local. 
      Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din 31.08.2018, 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.122/2016 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii 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, H.G. nr.310/2007, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.451/2017 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 2018, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
  1. Anularea poziţiei 3 din Anexa la H.C.L. nr.269/2018; 
  2. 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 modificarile si 
completarile ulterioare, prin scoaterea locuinţei situată în Craiova, Str. Brestei, Bl. 51g, 
Sc. 1, Ap. 107; 

3. Repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale către persoanele 
prevăzute în Anexa la prezentul raport; 
 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct. 1,2,4,5 şi 6 din Anexa la 
prezentul raport; 
 5. Împuternicirea RAADPFL Craiova să încheie şi semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct. 3,7  din Anexa la prezentul raport; 
 6. Stabilirea chiriei lunare conform Anexei  la prezentul raport. 
    

 

 

             PT. DIRECTOR EXECUTIV,         ÎNTOCMIT, 
                  Doina Miliana Pirvu                                                                     PT. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                                       Insp. Sorin Georgescu 

 
 
                                                               
    



                                                                                                                                                                                      



 Anexa  

 

Propuneri de repartizare a 7 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite în conformitate cu prevederile 
Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 
TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRAR

E 

CHIRIE LUNARA 
(lei) 

1 

MATEI EUGEN 

Str. C-tin Brâncoveanu, Bl. 201H, Sc. 1, Ap. 3 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 25,70 mp,  
Dependinte: 17,19 mp 
Suprafata utilă: 42,89 mp 

P.M.C. 68,58 lei 

2 
CONSTANTIN 
ALIN 

Calea Severinului, Nr. 30D, Bl. S4, Sc. 1, Ap. 18 
Nr. Camere:3 
Suprafaţa locuibilă: 40,80 mp,  
Dependinte: 26,60 mp 
Alte dependinte: 3,70 mp 
Suprafata utilă: 71,10 mp 

P.M.C. 110,05 lei 

3 

CĂLINOIU EMIL 

Str. Elena Farago, Bl. 130B, Sc. 2, Ap. 11 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 26,00 mp,  
Dependinte: 14,15 mp 
Suprafata utilă: 40,15 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 65,70 lei + TVA 

4 VOICAN 
VALENTINA  

Strada Bucovina, bl.21-19, Sc 2, Ap. 9 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 29,87 mp,  
Dependinte: 19,86 mp 
Alte dependinte: 8,08 mp 

P.M.C. 83,45 lei 

5 
BARBU PETRE 

Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107  
Nr. Camere:1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 mp,  
Dependinte: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 
Teren-curte: 38,86 mp 

P.M.C. 60,43 lei 

6 ŢUŢUNEL 
CAMELIA 

Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.305  
Nr. Camere:1 
Suprafaţa locuibilă: 20,62 mp,  
Dependinte: 44,38 mp 
Suprafata utilă: 65 mp 
Teren-curte: 38,86 mp 

P.M.C. 60,43 lei 

7 
SÎRBU VIOREL 

Str. 22. Decembrie 1989, Bl. 7, Ap. 12 
Nr. Camere:1 
Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp,  
Dependinte: 2,61 mp 
Suprafata utilă: 13,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 33,60 lei + TVA 

 



 1

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 145555/13.09.2018         
 

 

 

 

                                                         RAPORT DE AVIZARE 
    

   
 Având în vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 145303/13.09.2018 

− Raportul nr. 145501/13.09.2018 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 

de Proprietari, Serviciul Administrare Locuinţe privind repartizarea a 7 

locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii 

nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

− Prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea 

activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 

naţional, art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr. 74/2007, Legea locuinţei nr. 114/1996, 

H.G. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 

−  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 

− Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic. 

  

 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

   Raportul Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Serviciul 

Administrare Locuinţe privind repartizarea a 7 locuinţe sociale destinate închirierii 

persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 
 
   Director Executiv,           Întocmit, 
   Ovidiu Mischianu                 cons. jur. Ana Maria Chirilă  
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