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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                           PROIECT  
                                                HOTĂRÂREA NR.____ 

privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în 
imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul 

locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.102918/2019, rapoartele nr.106329/2019 al 
Direcţiei Fond Locativ și Control Asociaţii de Proprietari și nr.107530/2019 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ,  prin care se propune privind 
schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din 
Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale 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, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Capitolului V, Titlul IX 
din Codul Civil; 

 Potrivit art.21 litera e din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.122/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi 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 stabilirea destinaţiei de locuinţă socială pentru imobilul cu destinaţia de 

locuinţă proprietate privată a municipiului Craiova, aflat în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situat 
în cart. Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12. 

Art.2. Se aprobă trecerea din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în inventarul domeniului public al municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a bunului imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă schimbarea locuinței sociale, deținută de către Raică Cristinel, în municipiul 
Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 7, camera 2, în baza contractului de închiriere 
nr.120534/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, cart. 
Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12. 
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Art.4. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Mircea Florin, în municipiul 

Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 2, camera 5, în baza contractului de închiriere 
nr.120592/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, 
str.Traian Gheorghiu, nr.1, bl.116C1, sc.2, ap.18. 

Art.5. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Savu Aurelia, în municipiul 
Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 6, camera 5, în baza contractului de închiriere 
nr.120558/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, str. 
Dr.Victor Papillian, nr.52B (fostă Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8. 

Art.6. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Teodorescu Ionica, în 
municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 3, camera 3, în baza contractului de 
închiriere nr.212248/03.01.2017, cu locuința socială vacantă situată în municipiul 
Craiova, str. Motru, bl. 2N, ap.4. 

Art.7.  Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Cercel Jana Mariana, în 
municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 2, camera 4, în baza contractului de 
închiriere nr.114326/17.07.2018, cu locuința socială vacantă situată în municipiul 
Craiova, str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.112. 

Art.8.  Încheierea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţele sociale identificate la 
art.3 și 4 din prezenta hotărâre, se face către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la 
contractele de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la art.5, 6 și 7 
din prezenta hotărâre. 

Art.10. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 
referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

Art.11.Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.12.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ și Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Raică Cristinel, Mircea Florin, Savu Aurelia, Teodorescu Ionica şi 
Cercel Jana Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 
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           Mihail GENOIU 
 

   Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.102918/06.06.2019      

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind schimbarea locuințelor sociale deținute de cele 5 familii care mai dețin 
contracte de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale 

vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 
 

 
 În Municipiul Craiova, în locaţia din Drumul Apelor nr.66, există un număr de 12 module preluate 
de autoritatea locală în anul 2003, deja ocupate la acel moment de circa 300 de persoane, în prezent 
aproximativ 150 persoane. 
 Cele 12 corpuri de clădire care au în structura lor un număr de 88 unități locative cu destinația de 
locuință socială, figurează în domeniul public al municipiului Craiova potrivit H.C.L. nr.154/2015. 
 Urmare a constatărilor, evaluărilor făcute, expertul tehnic atestat Ramiro Sofronie, propune, prin 
rapoartele de expertiză tehnică întocmite individual pentru modulele M1-M11 și respectiv modul A1, corp 
C13, corp C14, corp C15, desființarea/demolarea integrală a tuturor clădirilor din Craiova, Drumul Apelor 
nr.66, ținând seama de capacitatea precară de rezistență și deformabilitate laterală la acțiuni seismice. 
 Concluzionand, imobilul din Drumul Apelor nr.66, este impropriu destinației sale  actuale, iar 
utilizarea în continuare a acestuia poate avea consecințe nedorite, având în vedere iminența producerii unei 
prăbușiri a construcțiilor.    
 În acest sens, ținând cont de necesitatea luării de urgență a unor măsuri de protecție a celor 5 
familii care mai dețin contracte de închiriere în locația din Drumul Apelor nr.66, se impune schimbarea 
locuințelor sociale deținute de aceștia, 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 Drumul Apelor nr.66, precum și avizarea următoarele propunerilor privind 
schimbarea locuințelor sociale deținute de acestea, cu locuinţe de același regim juridic existente în fondul 
locativ, după cum urmează: 
 1. Raică Cristinel (5 persoane): Bdul Dacia, bl.134D, sc.1, ap.19 – 3 camere ; 
 2. Savu Aurelia (1 persoană): Strada Dr. Victor Papillian nr.52B (fostă  Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8 – 
1 cameră; 
 3. Mircea Florin (2 persoane): Strada Traian Gheorghiu nr.1, bl.116C1,  sc.2,  ap.18 – 2 camere; 
 4. Teodorescu Ionica (4 persoane): Strada Motru, bl.N2, ap.4 – 2 camere; 
 5. Cercel Jana Mariana (3 persoane):Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.112 – 1 cameră. 
 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 sociale deținute de chiriașii din Drumul Apelor nr.66, cu alte locuințe de același regim juridic, 
vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 

 
 PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
                                                                                       

                          
          PT.  DIRECTOR EXECUTIV,  
                           Doina Miliana Pîrvu                               
                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe         
Nr.106329/12.06.2009     
              Se aprobă, 
                                                                                                          PRIMAR, 
                                                                                                       Mihail Genoiu 
          
 

Raport, 

privind   schimbarea locuințelor sociale deținute de cele 5 familii care 
mai dețin contracte de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, 

cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul 
municipiului Craiova 

 

 Potrivit art.2 litera c din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie  locuinţă socială, locuinţa care se 
atribuie cu chirie subvenţionată 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 Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei 
nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele 
sociale se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 În Municipiul Craiova, în locaţia din Drumul Apelor nr.66 există un număr 
de 12 module preluate de autoritatea locală în anul 2003, deja ocupate la acel 
moment de circa 300 de persoane, în prezent aproximativ 150 persoane. 
 Cele 12 corpuri de clădire care au în structura lor un număr de 88 unități 

locative cu destinația de locuință socială, figurează în domeniul public al 
municipiului Craiova potrivit H.C.L. nr.154/2015.  
 Această locaţie a funcţionat ca şi unitate militară (dormitoare, magazii, 
puncte control, spaţiu arest militari), după anul 1989 fiind desfiinţată. La momentul 
preluării, locaţia nu dispunea de utilităţi (apă, gaze, canalizare), iar dormitoarele 



fostei unităţi militare erau în stare avansată de degradare, situaţie existentă şi în 
prezent având în vedere că ocupanţii sunt în marea majoritate beneficiari de ajutor 
social, fără posibilităţi privind întreţinerea spaţiilor locative din folosinţa exclusivă. 
 Astfel, pe fondul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, 83 din cei 88 
locatari au fost acţionaţi în instanţă, 24 dintre aceştia au fost deja evacuaţi în baza 
unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, 10 titulari se află în procedura 
de evacuare, 48 de cauze se află pe rolul instanțelor de judecată, iar 5 titulari mai 
dețin contracte de închiriere conform prevederilor legale în vigoare. 
 În acest sens, situația celor 5 chiriași din modulele situate în Drumul Apelor 
nr.66, se prezintă după cum urmează: 
 1. Raică Cristinel – familie compusă din 5 persone, detine in baza 
contractului de inchiriere nr.120534/20.04.2004 valabil până la data de 20.04.2020,  
camera 2 din modulul nr.7, in suprafata de 8,30 mp si dependinte in suprafata de 
22,20 mp;                                                                                                         
 2. Savu Aurelia – persoană singură, detine in baza contractului de inchiriere 
nr.120558/20.04.2004 valabil până la data de 20.04.2020, camera 5 din modulul 
nr.6, in suprafata de 11,20 mp si dependinte in suprafata de 3,10 mp;                                                        
 3. Mircea Florin - familie compusă din 2 persoane, detine in baza 
contractului de inchiriere nr.120592/20.04.2004, valabil până la data de 
19.12.2019, camera 5 din modulul nr.2, in suprafata de 20 mp si dependinte in 
suprafata de 6 mp;      
  4. Teodorescu Ionica - familie compusă din 4 persoane, detine in baza 
contractului de inchiriere nr.212248/03.01.2017, valabil până la data de 
12.12.2021, două camere în modulul nr.3, in suprafata de 22,30 mp si dependinte 
in suprafata de 7,35 mp;  
      5. Cercel Jana Mariana - 3 persoane, detine in baza contractului de inchiriere 
nr.114326/17.07.2018, valabil până la data de 17.07.2023, camera 4 din modulul 2, 
in suprafata de 20 mp. 
  Având în vedere starea de degradare accentuată în care se regăsesc cele 12 
corpuri de clădire din Drumul Apelor nr.66, titularii mai sus menționați, au 
solicitat în repetate rânduri, să se analizeze posibilitatea schimbarii locuinţelor pe 
care le ocupă în prezent cu alte locuinţe corespunzătoare, motivând, pe lângă 
stadiul fizic al construcțiilor și lipsa dependinţelor (grup sanitar, baie, bucătărie), 
neîndeplinirea normei locative, dar și starea medicală precară a unor membri ai 
familiei datorită condiţiilor improprii de locuire, anexand in acest sens acte 
medicale din care rezulta faptul ca acestia se afla in evidentele medicale cu astm 
bronsic sau bronsita cronica. 
 Ținând cont de aspectele precizate mai sus, pentru efectuarea constatării 
stării de fapt, reprezentanti ai Serviciului Administrare Locuinte şi ai Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, s-au deplasat la imobilul din Craiova, Drumul 



Apelor nr.66, confirmându-se faptul că cele 12 corpuri de clădire, în mare parte 
afectate de igrasie, se află în diverse stadii de degradare (acoperișuri parțial lipsă, 
tocărie precară, geamuri lipsă sau sparte, pereți căzuți, tencuială căzută, instalații 
electrice nefuncționale sau lipsă, fără uși și încuietori). 
 Raportat la situația de fapt existentă în teren, Comisia Socială a hotărât în 
ședința din data de 08.05.2018, efectuarea expertizării tehnice a imobilului 
proprietatea publică a municipiului Craiova situat în Drumul Apelor nr.66, prin 

care să se determine starea tehnică a structurii de rezistență a clădirii, încadrarea 

construcției în clasa de risc seimic, precum și măsurile ce se recomandă a fi luate. 
 Astfel, în data de 22.04.2019, Direcția Patrimoniu a înaintat Serviciului 
Administrare Locuințe, rapoartele de expertiză tehnică de rezistență și stabilitate 
pentru imobilele din Drumul Apelor nr.66, ce aparțin domeniului public al 
municipiului Craiova. 
 Urmare a constatărilor, evaluărilor făcute, expertul tehnic atestat Ramiro 
Sofronie, propune, prin rapoartele de expertiză tehnică întocmite individual pentru 
modulele M1-M11 și respectiv modul A1, corp C13, corp C14, corp C15, 
desființarea/demolarea integrală a tuturor clădirilor ținând seama de capacitatea 

precară de rezistență și deformabilitate laterală la acțiuni seismice. 

 Concluzionand, imobilul din Drumul Apelor nr.66, este impropriu destinației 
sale  actuale, iar utilizarea în continuare a acestuia poate avea consecințe nedorite, 
având în vedere iminența producerii unei prăbușiri a construcțiilor.    
 În acest sens, ținând cont de necesitatea luării de urgență a unor măsuri de 
protecție a celor 5 familii care mai dețin contracte de închiriere în locația din 
Drumul Apelor nr.66, se impune schimbarea locuințelor sociale deținute de aceștia, 
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, au fost transmise comunicari nominale prin care li s-a 
solicitat celor 5 chiriași din Drumul Apelor nr.66, să-și exprime opțiunea între 
continuarea relațiilor contractuale cu Primăria Municipiului Craiova, care vor avea 
ca obiect locuinte sociale existente în fondul locativ sau eliberarea în regim de 
urgență a locuințelor deținute și rezolvarea situației locative prin mijloace proprii; 
totodată, în cuprinsul notificării 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 
spațiile locative deținute. 
 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 actual 

1 Strada Traian Gheorghiu nr.1, bl.116C1,  
sc.2, ap.18 (2 cam de 30,21 mp, 
dependinte de 12,67 mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public 

 H.C.L. 70/2019  

2 Strada Mareșal A. Averescu nr.6, bl.L1, 
sc.2, ap.12 (2 camere de 29,24 mp și 
dependințe de 15,32 mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu privat  

H.C.L. 522/2007  

3 Strada Dr. Victor Papillian nr.52B (fostă 
Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8 (1 cameră de 
16,37 mp şi dependinţe de 14,38 mp) 

P.M.C. Domeniu public 

 HCL 39/2016 

4 Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, 
cam.112 (1 cam şi dependinte ) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 

HCL 154/2015 

5 Strada Motru, bl.2N, camera 4 (2 camere 
de 52,66 mp și dependințe de 11,88 mp) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 

HCL 154/2015 

 

  
 Astfel, Comisia Socială a luat act de unitățile locative disponibile și de 
necesitatea luării unor măsuri în regim de urgență cu privire la mutarea celor 5 
familii, drept pentru care în ședința din data de 12.06.2019 a avizat favorabil 
schimbarea locuințelor sociale deținute de aceștia cu locuințe sociale vacante, după 
cum urmează: 
 1. Raică Cristinel (5 persoane): Brazda lui Novac, Strada Mareșal Alexandru 
Averescu nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12; 
 2. Savu Aurelia (1 persoană): Strada Dr. Victor Papillian nr.52B (fostă 
 Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8 – 1 cameră; 
 3. Mircea Florin (2 persoane): Strada Traian Gheorghiu nr.1, bl.116C1,  sc.2, 
 ap.18 – 2 camere; 
 4. Teodorescu Ionica (4 persoane): Strada Motru, bl.N2, ap.4 – 2 camere; 
 5. Cercel Jana Mariana (3 persoane): Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, 
cam.112 – 1 cameră. 
 Din verificarea actelor anexate la solicitările de schimbare a locuințelor 
sociale, toți chiriașii reconfirmă 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. 
 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 şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din 
12.06.2019, 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, a 
Capitolului V Cod Civil – Titlul IX şi a art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a 
pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului cu destinaţia 
de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Craiova şi aflat în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în Craiova, Brazda 
lui Novac, Strada Mareșal Alexandru Averescu nr.6, bl.L1, sc.2, 
ap.12; 

2. Trecerea din inventarul domeniului privat al Municipiului 
Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova în inventarul 
domeniului public al Municipiului Craiova şi administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a bunului imobil identificat la punctul 1 
din prezentul raport; 

3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999 precum şi finalizarea 
procedurilor de modificare a H.G. nr.141/2008 prin intermediul 
Consiliului Judeţean Dolj; 

4. Schimbarea locuinței sociale deținută de către Dl Raică Cristinel, 
în Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 7, camera 2, în baza 
contractului de închiriere nr.120534/20.04.2004, cu locuința 
socială vacantă situată în Craiova, Brazda lui Novac, Strada 
Mareșal Alexandru Averescu nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12; 



5. Schimbarea locuinței sociale deținută de către Dl Mircea Florin, 
în Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 2, camera 5, în baza 
contractului de închiriere nr.120592/20.04.2004, cu locuința 
socială vacantă situată în Craiova, Traian Gheorghiu nr.1, 
bl.116C1, sc.2, ap.18; 

6. Schimbarea locuinței sociale deținută de către Dna Savu Aurelia, 
în Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 6, camera 5, în baza 
contractului de închiriere nr.120558/20.04.2004, cu locuința 
socială vacantă situată în Craiova, Strada Dr. Victor Papillian 
nr.52B (fostă Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8; 

7. Schimbarea locuinței sociale deținută de către Dna Teodorescu 
Ionica, în Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 3, camera 3, în 
baza contractului de închiriere nr.212248/03.01.2017, cu locuința 
socială vacantă situată în Craiova, Strada Motru,  bl.2N, ap.4; 

8. Schimbarea locuinței sociale deținută de către Dna Cercel Jana 
Mariana, în Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 2, camera 4, în 
baza contractului de închiriere nr.114326/17.07.2018, cu locuința 
socială vacantă situată în Craiova, Strada Brestei nr.257, bl.51 
garsoniere, cam.112; 

9. Încheierea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţele 
sociale identificate la punctele 4 și 5 din prezentul raport, de catre 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 

10. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte 
adiționale la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințele 
sociale identificate la punctele 6, 7 și 8 din prezentul raport. 

 
 
 
          Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                               ÎNTOCMIT,                   
                  Doina Miliana Pirvu                                               Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                Insp. Sorin Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 107530/ 13.06.2019 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Expunerea de motive nr. 102918/06.06.2019 a Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul nr. 106329/12.06.2009 al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 
de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 

− HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 

destinate închirierii; 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala; 

− Codul Civil; 

− H.C.L. nr. 522/2007; 

− H.C.L. nr. 154/30.04.2015; 

− Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

privind schimbarea locuințelor sociale deținute de cele 5 familii care mai dețin 

contracte de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante 
existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 

 

    Director Executiv,      Întocmit, 
   Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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