
                    MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 

referitoare la aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, 

către Butaru Adina Laura, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.239079/29.12.2004 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.149850/2019, raportul nr.154450/2019 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.    155901/2019 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 referitoare la 
aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, către Butaru Adina 
Laura, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239079/29.12.2004;      

 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art.192  din 
Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil, art.354, art.355 
şi art.363 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind 
aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe şi Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind 
constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de construcţii 
de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,; 
           În temeiul art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b, art.139, alin.2, 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 art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.106/2019, care va avea următorul conţinut: 



            „Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul final de 
vânzare de 104.694,47 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 de ani şi cu un 
avans de 17.298,36 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi 
valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Butaru Adina 
Laura vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari       Se aprobă, 
Serviciul Administrare Locuinţe          PRIMAR, 
Nr. _149850_ / _02.09.2019        Mihail Genoiu 
 

                
      Avizat, 

              Viceprimar, 
                                                                        ADRIAN COSMAN 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/28.03.2019 referitoare la vânzarea locuinţei 
pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, blocul 

T3, sc.3, ap.8, către Doamna Butaru Adina Laura, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 
239079/29.12.2004 

 
 Potrivit art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuințele pentru tineri destinate închirierii se pot vinde 
titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de 
închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în 
condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului. 
 Vânzarea se poate face cu achitarea integrală a preţului final sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda 
aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. 
 În acest sens, Doamna Butaru Adina Laura a solicitat cumpărarea cu plata integrală a preţului de 
vânzare, a locuinţei pentru tineri situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, pe care o deţine în 
calitate de titular al contractului de închiriere, solicitare aprobată în şedinţa Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din luna Martie 2019, prin adoptarea Hotărârii nr. 106. 
 Prin cererea nr. 116400/01.07.2019, Doamna Butaru Adina Laura aduce la cunoştintă că urmare unei 
situaţii financiare apărute în familie nu îşi mai poate menţine solicitarea iniţială de achitare integrală a preţului 
de vânzare al locuinţei, astfel că solicită achitarea preţului locuinţei în rate pe o perioadă de 20 ani, cu avans de 
15%, potrivit art. 10, alin (2) lit. a) din Legea nr. 152/1998r privind înfiinţarea A.N.L. 
 Din verificarea înscrisurilor justificative anexate la cererea de cumpărare a rezultat îndeplinirea 
condiţiilor de vânzare, inclusiv în rate,  prevăzute de lege – ambii soţi obţin venituri permanente ca salariaţi. 

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
106/28.03.2019 în sensul achitării în rate pe o perioadă de 20 ani şi avans de 15% a preţului de vânzare a 
locuinţei pentru tineri situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, proiect care, împreună cu 
documentele justificative, urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
  
 

Pt. DIRECTOR EXECUTIV, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     Se aprobă, 
Direcţia Fond Locativ şi         PRIMAR, 
Control Asociaţii de Proprietari         MIHAIL GENOIU 
Serviciul Administrare Locuinţe                    
Nr. 154450/09.09.2019           
                            
                        Avizat, 
           Viceprimar, 
                                                              ADRIAN COSMAN 

 
RAPORT,  

privind modificarea H.C.L. nr. 106/28.03.2019 referitoare la vânzarea locuinţei pentru 
tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Craiova, Bdul 

Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, către Doamna Butaru Adina Laura, în calitate de 
titular al contractului de închiriere nr. 239079/29.12.2004   

 

 Potrivit art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuințele pentru tineri 
destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea 
acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular 
și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca 
vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului. 
 Stabilirea preţului de vânzare al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în 
Municipiul Craiova conform modalităţii de calcul prevăzută de Legea nr.152/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către Comisia de vânzare a 

locuinţelor din fondul constituit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.2781/21.03.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 Prețul locuinței se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, 
din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții 
financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, 
inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare; 
 Hotărârea Comisiei de vânzare din data de 17.01.2019 privind stabilirea valorii de 
vânzare a locuinţelor aferente Blocurilor T2 şi T3 din Bd. Oltenia a fost comunicată 
chiriaşilor, urmând ca aceştia să opteze pentu cumpărare sau pentru menţinerea în 
continuare a calităţii de chiriaş, cu respectarea prevederilor legale în materie. 
 În acest sens, Doamna Butaru Adina Laura a dat curs comunicării nominale 
nr.13679/18.01.2019, iar prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
37674/25.02.2019, a solicitat cumpărarea cu plata integrală a preţului de vânzare, a locuinţei 



pentru tineri situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, pe care o deţine în 
calitate de titular al contractului de închiriere, solicitare aprobată în şedinţa Consiliului 
Local al Municipiului Craiova din luna Martie 2019, prin adoptarea Hotărârii nr. 106. 
 Prin cererea nr. 116400/01.07.2019, Doamna Butaru Adina Laura aduce la cunoştintă 
că urmare unor probleme financiare apărute în familie nu mai poate achita integral preţul de 
vânzare al locuinţei, astfel că solicită achitarea preţului locuinţei în rate pe o perioadă de 20 
ani, cu avans de 15%, potrivit art. 10, alin (2) lit. a) din Legea nr. 152/1998r privind 
înfiinţarea A.N.L. 
 Din verificarea înscrisurilor justificative anexate la cererea de cumpărare a rezultat 
îndeplinirea condiţiilor de vânzare cu achitarea în rate a preţului de vânzare al locuinţei 
pentru tineri situate în Craiova, Bd. Oltenia nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, întrucât atât 
Doamna Butaru Adina Laura cât şi alt membru major al familiei obţin venituri permanente 
de natură salarială. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  art.192 din H.G. nr.962/2001 pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/27.04.2017 privind aprobarea contractului 
cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.2781/21.03.2017 privind 
constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de 
construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil aprobat prin 
Legea nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 136, 354, 355 şi 363 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, urmatoarele: 

1. Modificarea art. 2 din H.C.L nr. 106/28.03.2019 în sensul înlocuirii cu 
următorul cuprins: 

„Art. 2. Vânzarea locuinţei identificată la punctul 1 din prezentul raport, se va 
face la preţul final de vânzare de 104.694,47 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă 

de 20 de ani şi cu un avans de 17.298,36 lei reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţel în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport”; 
  

 
 Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                      ÎNTOCMIT, 
   Doina Miliana Pîrvu                        Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                        Georgescu Sorin 
        
 

Viza control financiar preventiv, 
Insp. Rugeanu Simona Crenguţa 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 155901/ 11.09.2019  

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Referatul de aprobare nr. 149850/02.09.2019 al Directiei Fond Locativ şi Control 

Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 154450/09.09.2019 al Directiei Fond Locativ şi Control 

Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

− Legea locuinţei nr. 114/1996; 

− HCL nr. 154/27.04.2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare 

pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 

− Hotararea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de 

construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituită prin Dispoziţia Primarului 

Municipiului Craiova nr. 2781/21.03.2017, privind stabilirea pretului de vanzare al 
locuintei situata in Craiova, B-dul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, jud Dolj; 

− Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 116400/01.07.2019, 

prin care dna Butaru Adina Laura, a solicitat cumpărarea cu plata preţului în rate, pe 

o perioadă de 20 de ani şi un avans de 15%, a locuinţei situate Bdul Oltenia, nr.1C, 

blocul T3, sc.3, ap.8, pe care o deţine în calitate de titular al contractului de închiriere 

nr. 239079/29.12.2004; 

− Codul Civil; 

− H.C.L. nr. 106/28.03.2019; 

− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind modificarea H.C.L. nr. 106/28.03.2019 referitoare la vânzarea 

locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Craiova, 

Bdul Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.8, către doamna Butaru Adina Laura, în calitate de 

titular al contractului de închiriere nr. 239079/29.12.2004 

 

 

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