
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

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

Craiova, str.Motru, bl.2N, sc.1, cam.5 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 
          Având în vedere raportul nr. 161054/2017 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. Motru, bl.2N, sc.1, cam.5; 
 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 repartizarea, în vederea închirierii, către Oprea Aurelia Roxana, a 

locuinţei sociale, compusă dintr-o cameră, în suprfaţă de 46,20 mp. şi dependinţe în 
suprafaţă de 6,52 mp., situată în municipiul Craiova, str.Motru, bl.2N, SC.1, cam.5. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta hotărâre, 
în cuantum de 79,59 lei. 



 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă completarea 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, cu unitatea locativă prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Oprea Aurelia Roxana vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 

 

 

 

 

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

                        
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe     
Nr. 161054/14.11.2017 
  

                                                                                                                                      Se aprobă, 
                                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                                                    Mihail Genoiu 
             

                                                                         Avizat, 
                                   VICEPRIMAR, 
                        Adrian Cosman 
       

                             
RAPORT,  

privind repartizarea locuinţei sociale destinată închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 

proprietari, situată în Craiova, Strada Motru Bl.2N, sc.1, Ap.5 

 

Ţinând cont de situaţia creată odată cu retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate abuziv de 
stat, 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. 
         Tot pentru a veni în sprijinul chiriaşilor din imobile naţionalizate, în anul 2006, prin O.U.G. 
nr.68/2006 s-au aprobat modalitatile de constituire de către consiliile locale, a fondului de locuinţe 
destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate în natură foştilor proprietari, inclusiv prin redistribuirea cu prioritate a unor locuinte din 

fondul destinat inchirierii, aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale si devenite 

vacante pe perioada exploatarii. 
 Dată fiind legislaţia în materia locativă pentru persoanele evacuate din imobilele restituite în 
natură foştilor proprietari pentru care legiuitorul a impus obligativitatea înfiintarii unui fond cu această 
destinaţie, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotararea nr.136/28.03.2013 
constituirea fondului de locuinte sociale unic, prin includerea tuturor locuintelor repartizate chiriasilor 
din imobile nationalizate in perioada 2006 – 2013, fond ce a fost completat ulterior cu unităţile 
locative repartizate cu această destinaţie. 
 Având în vedere că la nivelul lunii septembrie 2017, din fondul destinat închirierii constituit la 
nivelul Municipiului Craiova, a  devenit disponibila  ca urmare a predarii de catre dl. Firu Constantin  
o locuinta compusa din 1 camere si dependinte  situata in  Craiova, Strada Motru Bl.2N, sc.1, Ap.5,  
ce apartine domeniului  public al municipiului Craiova conf. H.C.L. nr.154/2015, aceasta poate fi 
redristribuita in conformitate cu prevederile legale sus mentionate.  
 Precizăm faptul că locuinta situata in  Craiova, Strada Motru Bl.2N, sc.1, Ap.5 a devenit 
disponibila initial in data de 12.05.2017 prin predarea voluntara de catre persoanele care ocupau fara 
titlu spatiul respectiv disponibilizat in urma unei executari silite si a fost propusa spre repartizare 



domnului Firu Constantin – solicitant inscris la numarul de ordine 1 in lista de prioritati in repartizarea 
locuintelor sociale in anul 2017, ca urmare a neexercitarii optiunii de repartizare de niciuna din 
familiile inscrise in lista de prioritati pentru persoanele si familiile evacuate, nesolutionate pana la 
acea data. 
 Desi Domnului Firu Constantin, in luna iunie 2017, i s-a aprobat prin H.C.L. nr.226, 
repartizarea locuinţei sociale situată în Craiova, str.Motru nr.1, Cămin 2N, cam.5, acesta nu si-a 
exercitat dreptul de folosinta,  datorită faptului că persoanele care au ocupat anterior în mod abuziv 
aceasta locuinţa şi au fost evacuate pe calea executarii silite, respectiv numitii Văduva Bogdan şi 
Văduva Alin, au făcut presiuni asupra familiei Firu pentru a obţine despăgubiri de natură bănească 
pentru îmbunătăţirile aduse locuinţei pe perioada ocupării abuzive şi au avut un comportament 
intimidant faţă de aceasta familie care are in componenta 6 membri cu deficiente de auz si vorbire 
conform certificatelor de incadrare in gradul de handicap accentuat, acestia fiind in situatia de a nu se 
putea apara, datorita imposibilitatii de comunicare fara interpret; pe cale de consecinta, Dl Firu 
Constantin nu a ridicat repartiţia emisă cu nr.93800/14.07.2017 si nu a încheiat cu autoritatea locala 
contractul de închiriere avand ca obiect această locuinţă, predand locuinta in data de 19.09.2017 
conform procesului verbal de preluare nr.128847. 
 Dispoziţiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea nr.84/2008, statuează faptul 
că repartizarea locuinţelor destinate chiriasilor din imobile nationalizate, se face în ordinea de 
prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de autoritatea publică locală anual, înainte de fundamentarea 
proiectelor de bugete locale pentru anul următor. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin hotărârea nr.195/24.11.2016, 

lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 

din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017. 

 Lista de priorităţi este unică şi cuprinde toţi solicitanţii de locuinţă (persoane singure, familii 
de 2 sau mai multe persoane), care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescătoare a 
punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 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, evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. 

 În situaţia epuizării locuinţelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot opta în 
ordinea de prioritate aprobată, 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 poată 
beneficia de o altă locuinţă aflată în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova). 
 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din 
imobile naţionalizate, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces 
prevăzute de lege şi anume: 
 a) să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
 b) să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
 c) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; 
 d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
 e) să aibă un venit mediu net lunar/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. 



 Având în vedere că in lista de prioritati privind solutionarea cererilor de locuinte destinate 
inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate din imobile nationalizate mai figureaza cu situatia 
locativa nesolutionata doar un solicitant - persoana singura, care potrivit legii are dreptul la o locuinta 
compusa dintr-o camera,  propunerea de repartizare vizează titularul preluat în ordinea de prioritate 
stabilită prin H.C.L. nr.195/2016, de la poziţia 7. In acest sens, a fost transmisa comunicarea 
nr.146998/19.10.2017. 
 

Situaţia ofertelor de repartizare, se prezintă după cum urmează:  

Nr 

Titular/Num
ăr ordine 
lista de 

prioritaţi 

Nr 
pe
rs 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare 
Propunere 

de 
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  lei (venitul 
aferent lunii  2017 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în 
data de              ) 

1 
ŞERBAN 
ADRIAN 

4 - - - 
- 
 
 

A beneficiat de repartizarea 
loc. din Calea Severinului  
nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.5 

conf H.C.L. nr.272/2017 

2 
DRĂGOI 
LILIANA 
NINA 

3 - - - - 

A beneficiat de repartizarea 
loc. din Bdul Oltenia nr.1B, 

bl.T2, sc.2, ap.15 conf 
H.C.L. nr.150/2017 

3 
CIUCURE 
ROBERT 

1 - - - - 

A beneficiat de repartizarea 
loc. din Strada Tabaci nr.3A, 
bl.H8, sc.1, ap.8 conf H.C.L. 

nr.195/25.05.2017 

4 
FERARU  
ION 

1 - - - - 

A beneficiat de repartizarea 
loc. din Str.Fraţii Buzeşti 

nr.12 (fost nr.16) conf 
H.C.L. nr.361/2017 

5 
IORDACHE 
BIANCA 
NICOLETA 

1     

A beneficiat de 
repartizarea loc. din Str. 
Potelu nr.184, bl.R20, 

sc.1, ap.12. Conf.  HCL 
420/2017 

6 
VASILE 
FLORICĂ 

3 - - - - 

A beneficiat de repartizarea 
loc din Calea Severinului  

nr.30B, bl.B04, sc.1, 
ap.11 conf 

H.C.L.nr.225/29.06.2017 

7 
OPREA 
AURELIA 
ROXANA 

1 

Cererea 
nr.154452
/01.11.20

17 

Incheierea de autentificare 
nr.3041/01.11.2017  emisă 

de B.I.N. Stefanescu 
Floriana , certificat fiscal 

nr.626986/01.11.2017 
emis de P.M.C. – D.I.T.  

 
 
 

0 
 

Comunicare
a 

nr.146998/1
9.10.2017 

 

   
  Astfel, propunerea de repartizare vizează un singur titular preluat în ordinea de prioritate 
stabilită prin H.C.L. nr.195/2016, de la poziţia 7  respectiv Oprea Aurelia Roxana, care a formulat 
opţiune de repartizare şi care îndeplineşte criteriile restrictive prevăzute de lege. 
   În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate inchirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate în curs de evacuare din imobile naţionalizate, aparţin 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute.  



Potrivit dispoziţiilor art.4 din O.U.G. nr.74/2007, inchirierea şi administrarea locuinţelor 
destinate familiilor evacuate, urmează regimul stabilit de Legea nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare cu privire la locuinţele sociale. 

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 avizul Comisiei Sociale întrunită in sedinta în data de 
14.11.2017, în conformitate cu 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, 
art.2, art.3, art.14 din O.U.G. 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 84/2008, art.II din O.U.G. nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei 
nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.74/2007, art.48 din Legea Locuintei 
nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 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, la criteriile 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 proprietar, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 asa cum a fost modificat prin 
O.U.G. nr.68/2006, H.G. nr.310/2007, Hotarării Consiliului Local 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, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 
        1. Repartizarea, în vederea închirierii către doamna Oprea Aurelia Roxana, a locuinţei  
sociale compusa dintr-o camera in suprafata de 46,20 mp si dependinte in suprafata 6,52 mp, 
situată  în Craiova,  Strada Motru Bl.2N, sc.1, cam.5 ; 

2. Stabilirea chiriei lunare pentru locuinţa prevăzută la punctul 1 din prezentul raport, 
în cuantum de 79,59 lei. 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze contractul de 
închiriere pentru locuinţa prevăzută la punctul 1 din prezentul raport. 
       4. Completarea fondului unic de locuinte sociale, destinat inchirierii persoanelor si/sau 
familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate in natura fostilor 
proprietari aprobat prin HCL NR.136/29.03.2013 cu unitatea locativa prevazuta la punctul 1.
  

 

 
 
 Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                      ÎNTOCMIT, 
   Doina Miliana Pîrvu                        Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                      Georgescu Sorin 
        
                  
                                                                                                                      
                       Avizat pentru legalitate, 
                                             cons. Jur.Ana-Maria Chirilă 
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