
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                                        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul 

Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2017; 
          Având în vedere raportul nr.145086/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, art.1, art.2, art.3, art.14 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008, art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, art.48 din Legea Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, art.30 din Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 şi art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe; 
          Potrivit Hotărârilor 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 şi nr.195/2016 
privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017; 

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 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, modificată și completată, prin excluderea 
locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3. 

 



Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Căldăraru Iuli Mădălin, a 
locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, 
ap.3. 

Art.3.  Se aprobă cuantumul de 43,58 al chiriei lunare pentru locuinţa identificată la art.2 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Feraru Ion vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
          Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 

                        
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.145086/17.10.2017 

                      Se aprobă, 
                                                                                                                 PRIMAR, 
                                                                                                         MIHAIL GENOIU                                        
            

 

                          Avizat, 
                     VICEPRIMAR, 
                          ADRIAN COSMAN 

 
RAPORT, 

privind aprobarea repartizarii locuinţei sociale situata in Craiova, Strada Tabaci 
nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3 

 
 

 In conformitate cu prevederile art.49 alin.(2) si alin.(3) din H.C.L. 
nr.122/2016 privind Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Sociale 
pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, 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. 
 În raport cu această prevedere şi ţinând cont de raportul 
nr.143697/13.10.2017, Comisia sociala, constituita prin Dispozitia Primarului 
Municipiului Craiova nr.1033/03.08.2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare, întrunită in sedinta din data de 17.10.2017 a analizat situaţia Dlui 
Caldararu Iuli Madalin şi a hotărât repartizarea către acesta a locuinţei sociale, 
situată în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3, compusă din o cameră în 
suprafaţă de 16,37 mp şi dependinţe în suprafaţă de 10,83 mp.  
 Pentru a hotărâ astfel, comisia socială a avut în vedere urmatoarele: 
 Dl Căldăraru Iuli Mădălin, în vârstă de 36 ani, este persoană cu deficienţă 
funcţională gravă, nevăzător, încadrat în gradul de handicap grav, nerevizuibil, 
conform certificatului nr.24876/4015/14.11.2005 emis de Consiliul Judeţean Dolj 
– Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, având o 



indemnizaţie de handicap (gradul 1) în valoare de 340 lei şi o indemnizaţie de 
însoţitor nevăzător în valoare de 1065 lei lunar.  
 În fapt, titularul locuieşte în imobilul compus din 3 camere, situat în 
Craiova, Brazda lui Novac nr.104, bl.42IVA1, sc.1, ap.7 – proprietatea mamei 
Zanfir Haralambia, împreună cu aceasta care este in varsta de 63 de ani, la randul 
sau cu probleme de sanatate precum si cu sotia nelegitima Iordan Alina Mariana – 
în varstă de  37 ani, in total 3 persoane in 3 camere.                                                                       
  Precizăm că in acest imobil, au domiciliul şi numiţii Căldăraru Victoriţa – 
soră, Căldăraru Marin Alin – frate, Căldăraru Ares Cosmin – nepot, Căldăraru 
Vanessa Ionela, Căldăraru Alin Mario Luigi – nepot, care în prezent sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, precum şi tatăl Căldăraru Virgil care locuieşte mai mult în 
comuna Grădinile, judeţul Olt, urmare a divortului de Dna Zanfir Haralambia. 
 Dl Căldărau Iuli Mădălin este o persoană cu handicap fizic, aflată într-o 
situaţie specială, cu nevoi provocate de incapacităţi personale, respectiv o cameră 
igienizată, necesitând măsuri speciale de îngrijire şi protecţie. 
 În acest sens, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.83620/20.06.2017, titularul a actualizat, in conditiile legii,  dosarul de locuinţă 
nr.155723/20.10.2015 şi a solicitat înscrierea în lista de priorităţi pentru 
repartizarea unei locuinţe sociale. 
 Însă,  în data de 10.10.2017, tatăl Căldăraru Virgil – în calitate de mandatar 
al numitului Căldăraru Iuli Mădălin, a revenit cu solicitarea de repartizare a unei 
locuinţe, prezentându-se în audienţa Dlui Viceprimar Adrian Cosman, solicitând 
sprijin pentru rezolvarea situaţiei locative a fiului care are nevoie in mod deosebit 
de un spatiu individual, pe care sa-l foloseasca exclusiv, sa poata memora 
localizarea spatiala a obiectelor fara riscul de a fi deplasate sau mutate de alte 
persoane, lucru imposibil in situatia in care in acelasi imobil au domiciliul inca 5 
persoane, intre care si copii mici.    
 Totodată, prin cererea nr.142285/11.10.2017, a solicitat repartizarea 
locuinţei situată în Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3, anexând documente care 
reconfirmă îndeplinirea condiţiilor de acces la o locuinţă socială respectiv: 
  1. nu deţine în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu a înstrăinat 
o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în 
credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţine în calitate de chiriaş, o 
altă locuinţă din fondul locativ de stat (încheierea de autentificare 
nr.1897/10.10.2017 emisă de S.P.N. Găgeatu Ilie, certificat de atestare fiscală 
nr.602441/10.10.2017 eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia de 
Impozite şi Taxe); 
  2. venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, 
este de 1.405 lei -  mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa 
respectiv 2.364 lei (venitul aferent lunii august 2017 comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data de 09.10.2017). 
 Locuinţa din Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3 este proprietatea publică 
a municipiului Craiova conform H.C.L. nr.511/2013 şi H.C.L. nr.39/2016 şi a 



devenit vacantă ca urmare a decesului titularei de contract Grumăzescu Elena în 
data de 29.09.2017 (act deces nr.2811/30.09.2017); locuinţa devenită disponibilă 
pe perioada exploatării are în compunere o cameră în suprafaţă de 16,37 mp şi 
dependinţe (bucătărie, baie, hol) în suprafaţă de 10,83 mp.  
 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 temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste ca 
bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa 
fie inchiriate.      
 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale se realizează în mod obligatoriu după 
criteriile prevăzute la art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi la art.21 din H.G. nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii Locuinţei nr.114/1996, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova prin H.C.L. nr.122/29.09.2016, criterii care se împart în două capitole: 
  a) criterii restrictive: 
   -  solicitanţii să nu deţină în proprietate o locuinţă;  
  -  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;  

  - să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi executie pentru 
realizarea unei locuinţe;  

- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
-  să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, 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 
analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.   
 b) criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: condiţii de locuit, numărul 
copiilor în întreţinere, starea de sănătate a familiei, persoane/familii evacuate sau în 
curs de evacuare, tineri cu vârsta de până la 35 ani, tineri proveniţi din instituţii de 
ocrotire socială, beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi 



completările ulterioare, văduvele şi veteranii de război, venitul mediu net 
lunar/membru de familie, vechimea cererii. 

În conformitate cu prevederile art.21 alin. 2 din H.G. 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 
art.33 alin.3, art.34 alin.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2016 privind Regulamentul de organizare si functionare al 
Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, 
analizarea cererilor şi stabilirea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să 
primească în anul următor o locuinţă socială, se fac anual, până la data de 1 
noiembrie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile nou depuse în cursul 
anului şi cele nesoluţionate din anii anteriori actualizate în primul semestru al 
fiecărui an. 
  Astfel, în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces, titularii 
aveau obligaţia ca până la termenul limită de 30.06.2017 să prezinte următoarele 
înscrisuri: acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni, 
certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi 
Taxe, declaraţia notarială precum şi eventuale modificări survenite în situaţia 
locativă şi socială a fiecărui solicitant. 
  Din verificările efectuate în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe, s-a 
constatat că Dl Căldăraru Iuli Mădălin a confirmat îndeplinirea criteriilor de acces, 
fapt rezultat din analizarea documentelor justificative referitoare la situaţia socială 
şi locativă anexate, iar pe cale de consecinţă va figura în lista de priorităţi ce va fi 
aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova la nivelul lunii noiembrie 
2017; facem precizarea că de la depunerea dosarului de locuinţă în anul 2015 şi 
până în prezent, Dl Căldăraru Iuli Mădălin nu a figurat în listele de priorităţi 
aprobate de autoritatea locală, întrucât în anul 2015 a depus cererea de locuinţă 
după termenul limită până la care solicitările puteau fi cuprinse în liste, iar la 
nivelul anului în curs nu figurează în lista aprobată prin H.C.L. nr.194/24.11.2016 
întrucât nu a dat curs comunicării nominale nr.33637/10.03.2017. 
  Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.448/2006, persoanele cu handicap 
grav beneficiază de acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele 
minimale de locuit prevăzute de lege. 
   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 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. 
 Facem precizarea ca locuinta situata in Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, 
sc.2, ap.3 a fost inclusa in 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, iar pe cale de consecinta este necesara 
excluderea ei din acest fond intrucat propunerea de repartizare s-a facut catre o 
persoana care nu are calitatea de evacuat potrivit legii. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.143697/13.10.2017 şi de 
avizul Comisiei Sociale din data de 17.10.2017, în conformitate cu prevederile 
art.49 din H.C.L. nr.122/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, a 
Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.114/1996 şi art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
     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 modificarile si completarile ulterioare, prin excluderea 
locuinţei situată în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3; 



 2. Repartizarea, în vederea închirierii către Dl Caldararu Iuli Madalin, 
a locuinţei sociale, situată  în Craiova, Strada Tabaci nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3; 
 3. Stabilirea chiriei lunare pentru locuinţa prevăzută la punctul 2 din 
prezentul raport, în cuantum de 43,58 lei; 
 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi 
semneze contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la punctul 2 din 
prezentul raport. 
 
 

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

 
 
                                                       Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                    cons. jur. Ana-Maria Chirila             
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