
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 

                       PROIECT 
             HOTĂRÂREA NR._______ 

privind extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, 
str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.78967/2021, raportul nr.87406/2021 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.87745/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat 
în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe,  
aprobată prin Legea nr.241/2001 şi 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.122/2016 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.c şi d, coroborat cu alin.6 lit.a şi 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, modificată și completată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 
Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.10, deţinut de către dl.Nuţă Florian Daniel, 
cu spaţiul devenit vacant, compus dintr-o cameră, în suprafaţă de 21,73 mp., 
conform contractului de închiriere nr.1691/01.04.2021, încheiat cu Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi modificat în mod corespunzător de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR,       AVIZAT, 
            PRIMAR, 
  Lia-Olguța VASILESCU 

 

        SECRETAR GENERAL, 
         Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.78967/04.05.2021     

     
 
               

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada 

Ecaterina Teodoroiu, nr.10, deţinut în calitate de chiriaş de către Dl Nuță Florian Daniel, cu spaţiul vacant la aceeaşi 
adresă, compus din o cameră în suprafaţă de 21,73 mp 

 

 

 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.499/25.09.2014, imobilul proprietatea privată a 
municipiului Craiova, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10, se află în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova. Imobilul are destinația de locuință, fiind alcătuit din 6 
dormitoare și dependințe în suprafață totală de 207,64 mp. 
 Prin adresa nr.58926/30.03.2021, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, aduce la cunoștința autorității locale faptul că dl 
Nuță Florian Daniel, deține potrivit contractului de închiriere nr.807/07.08.2014, două dormitoare și dependințe la 
mansarda imobilului din  Ecaterina Teodoroiu, nr.10. Totodată, se precizează faptul că la mansarda imobilului există o 
cameră liberă în suprafață de 21,73 mp, accesul la această cameră făcându-se exclusiv prin locuința deținută cu chirie de 
către dl  Nuță Florian Daniel. 
  Astfel, prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.64983/08.04.2021 și 
nr.79178/04.05.2021, dl Nuță Florian Daniel solicită extinderea spațiului deținut, cu camera liberă situată la aceeași 
adresă, motivând că are familia compusă din 4 persoane, iar accesul la această cameră se face exlusiv prin spațiul pe 
care îl deține în calitate de chiriaș. 
   Având în vedere că în conformitate cu 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, familia 
compusă din 4 persoane, are dreptul la o locuință cu 3 camere, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la extinderea 
spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10, deţinut în calitate de chiriaş de 
către Dl Nuță Florian Daniel, cu spaţiul vacant la aceeaşi adresă, compus din o cameră în suprafaţă de 21,73 mp. 
 
 
 

                    PRIMAR, 
               Lia Olguța Vasilescu                                         

                           
 

             ÎNTOCMIT, 
                  ȘEF SERVICIU,  
                            Doina Miliana Pîrvu                



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.87406/18.05.2021                       
 
                                             
                   RAPORT DE SPECIALITATE, 

 privind  extinderea  spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada Ecaterina 
Teodoroiu, nr.10, deţinut în calitate de chiriaş de către Dl Nuță Florian Daniel, cu spaţiul 

vacant la aceeaşi adresă, compus din o cameră în suprafaţă de 21,73 mp 

 

 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.499/25.09.2014, imobilul 
proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10, se află în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 
Craiova. Imobilul are destinația de locuință, fiind alcătuit din 6 dormitoare și dependințe în 
suprafață totală de 207,64 mp. 
 Prin adresa nr.58926/30.03.2021, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, aduce la cunoștința autorității 
locale faptul că dl Nuță Florian Daniel, deține potrivit contractului de închiriere 
nr.807/07.08.2014, două dormitoare și dependințe la mansarda imobilului din Ecaterina 
Teodoroiu, nr.10. Totodată, se precizează faptul că la mansarda imobilului există o cameră liberă 
în suprafață de 21,73 mp, accesul la această cameră făcându-se exclusiv prin locuința deținută cu 
chirie de către dl  Nuță Florian Daniel. 
 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 respectiv solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din 
fondul locativ de stat. 
 Potrivit art.49 din H.C.L. nr.122/2016 privind Regulamentul de organizare si functionare al 
Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, repartizarea 
locuintelor proprietatea Municipiului Craiova/aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, se face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova;  in situaţii excepţionale, la propunerea preşedintelui Comisiei 
Sociale, Comisia poate lua în discuţie repartizarea unor locuinţe peste ordinea de prioritate 
stabilita, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local; propunerea scrisă a preşedintelui se va 
face pe baza raportului întocmit de secretariatul tehnic, luându-se în considerare situaţia locativă şi 
socială a solicitantului. 
 Totodata, in conformitate cu prevederile art.21 lit d din actul normativ sus-mentionat, 
Comisia Sociala analizează cererile de atribuire a spaţiilor disponibile în cadrul aceleiaşi unităţi 
locative (extindere spatiu locativ detinut) şi propune aprobarea acestora Consiliului Local. 
  Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr.64983/08.04.2021 și 
nr.79178/04.05.2021, dl Nuță Florian Daniel solicită extinderea spațiului deținut, cu camera liberă 



situată la aceeași adresă, motivând că are familia compusă din 4 persoane, iar accesul la această 
cameră se face exclusiv prin spațiul pe care îl deține în calitate de chiriaș. 

Având în vedere aspectele precizate mai sus, din verificarea documentelor justificative 
anexate la cerere, s-au constatat următoarele:  

1. Dl Nuță Florian Daniel este titularul contractului de închiriere nr.807/07.08.2014, 
încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, preschimbat conform contractului de închiriere 
nr.1691/01.04.2021, cu termen de valabilitate de la data de 01.04.2021 până la apariția Ordonanței 
de Guvern privind durata contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de 
locuință, ce are ca obiect locuinţa compusă din 2 camere în suprafaţă de 36,00 mp, dependințe în 
suprafață de 22,60 mp, alte dependințe în suprafață de 5,00 mp, teren comun în suprafată de 39,00 
mp; locuinta este  situată în vecinătatea spaţiului rămas liber, în cadrul aceleiaşi unităţi locative 
respectiv Craiova, strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10; 
    2. In Anexa 1 la contractul de inchiriere nr.1691/01.04.2021, alaturi de titular, figureaza 
inscrise urmatoarele persoane:  Nuță Florentina Daniela, in varsta de 27 de ani - soția; Nuță 
Anastasia, in varsta de 2 ani - fiică si Dorobanțu Simona Cristina, in varsta de 52 de ani – mama;  
 3. Conform declaraţiei autentificate sub nr.975/04.05.2021, la S.P.N. Tone Florian si 
certificatelor fiscale nr.526555/04.05.2021, nr.526557/04.05.2021 și nr.526562/04.05.2021 emise 
de Primaria Municipiului Craiova - D.I.T., titularul Nuță Florian Daniel si membrii familiei 
inscrisi in contract nu deţin, nu au deţinut o locuinţă în proprietate inclusiv casa de vacanta şi nu a 
înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990; 
   4. Conform adeverinţei eliberată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova înregistrată la 
nr.12898/04.05.2021, chiria aferenta spatiului inchiriat Dlui Nuță este achitată la zi; 
      5. Spaţiul cu destinaţia de locuinţă devenit vacant, amplasat la mansarda imobilului din 
strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10, în continuarea spaţiului locativ închiriat Dlui Nuță Florian 
Daniel este format din o cameră în suprafață de 21,73 mp, fără bucătărie proprie, fără grup sanitar,  
cu acces exclusiv prin spaţiul deținut de dl Nuță, nu îndeplineşte exigenţele minimale prevăzute de 
lege pentru a fi propus spre repartizare ca unitate locativă individuală.  

Potrivit art.2 lit.j din Legea nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, unitatea locativa individuala, componenta a unui condominiu, este formata din una sau 
mai multe camere de locuit si/sau spatii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al cladirii sau la 
niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare 
separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula de o singura 
gospodarie. 
  În conformitate cu 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, familia compusă din 4 membri are dreptul la o locuinta compusa din 3 camere. 
       Reiterăm faptul ca spatiul ramas liber pe perioada exploatarii situat in Craiova, Strada 
Ecaterina Teodoroiu, nr.10, compus din o cameră de 21,73  mp, nu îndeplineşte cerinţele minimale 
prevăzute în Anexa 1 la Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare privind accesul liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei 
exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie precum şi cerinţa referitoare la 
existenţa în componenţă a spaţiului pentru prepararea hranei, drept pentru care acesta nu poate 
face obiectul propunerilor de repartizare către persoanele înscrise în listele de priorităţi aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova potrivit legii. 
 Faţă de cele prezentate şi ținând cont de avizul favorabil al Comisiei Sociale, având în 
vedere că spaţiul rămas liber, situat în Craiova, strada Ecaterina Teodoroiu, nr.10 nu îndeplineşte 
exigenţele minimale din punct de vedere structural, în conformitate cu prevederile art.21 lit.d din 
H.C.L. nr.122/2016 coroborate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale, a O.U.G. nr.40/1999 



aprobată prin Legea nr.241/2001, H.G. nr.310/2007 și art.129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, strada Ecaterina 
Teodoroiu, nr.10 , deţinut conform contractului de închiriere nr.1691/01.04.2021, încheiat cu 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, de către Dl Nuță Florian Daniel, cu spaţiul devenit vacant la aceeaşi 
adresă, compus din o cameră de 21,73 mp; 
 2. modificarea în mod corespunzător a contractului de închiriere precizat la punctul 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
                                    
                                                                             
 

    
             DIRECTOR EXECUTIV,      
                     Adriana Cîmpeanu        

           Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        

           legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului   

           Data 

           Semnatura                

                        ÎNTOCMIT, 
                        ȘEF SERVICIU, 

         Doina Miliana Pîrvu   

                  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. 87745/ 18.05.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 78967/04.05.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul de specialitate nr. 87406/18.05.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control Asociaţii 
de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea locuintei nr.114/1996; 

 O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor 
de locuinţe prin programe la nivel naţional; 

 H.G. 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; 

 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 extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Craiova, Strada 
Ecaterina Teodoroiu, nr.10, deţinut în calitate de chiriaş de către dl Nuță Florian Daniel, cu spaţiul 
vacant la aceeaşi adresă, compus din o cameră în suprafaţă de 21,73 mp. 

 
   DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi            Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 18.05.2021         Data 18.05.2021              
Semnatura          Semnatura           
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