
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
     

                     PROIECT 
      

HOTĂRÂREA NR.____ 
 
 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2009; 

Având în vedere raportul nr. 94148/2009 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii, pentru anul 2009;   
 În conformitate cu prevederile cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi 
completată şi Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2009 
referitoare la aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii; 

În temeiul art.36  alin.2  lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct. 5, 17 art.45 alin.3 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.   Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 
pentru anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Împotriva listei de repartizare se poate face contestaţie în termen de 7 zile de la 
afişarea acesteia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.962/2001 
modificată şi completată. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

INI ŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Ec. Antonie SOLOMON Nicoleta MIULESCU 
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Raport, 

  
Prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/28.02.2009 a fost 

aprobată lista privind stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe şi 
în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in Municipiul Craiova, în 
anul 2009. 

Prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, in cursul anului 2009 se 
derulează Programul de construire de locuinţe pentru tineri in regim de închiriere pe 
următorul amplasament: cartier Romanescu, strada Potelu, etapa II, blocurile R1, R3, R5, 
R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19 cu un număr de 126 unităţi locative cu regim de 
înălţime P+3E.   

În data de 24.07.2009, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a predat Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în vederea administrării, punerii în funcţiune şi exploatării, 
obiectivul de investiţie cu un total de 37 unităţi locative situat în Cartier Romanescu, 
Strada Potelu, etapa II, blocurile R1, R3, R5, încheindu-se în acest sens Protocolul 
înregistrat sub nr.93871.    

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, 
după încheierea protocolului de predare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, se 
întocmeşte lista de repartizare.  În această listă se înscrie un număr de solicitanţi 
corespunzător fondului de locuinţe disponibil, preluaţi în ordinea în care au fost înscrişi în 
lista de prioritate pentru soluţionarea cererilor. 

La data repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, solicitantii 
acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces:  

- titularul cererii de locuinţă, trebuie să fie în vîrstă de pană la 36 de ani la data 
repartizării locuinţei;  

- titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia trebuie să nu deţină, să nu 
fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie 
proprietate de stat, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Craiova sau a unităţii 
în care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova (locuinţă de serviciu);  

- titularul cererii de locuinţă să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Craiova. 
Pentru stabilirea datei la care se calculeaza varsta solicitantilor de locuinte, se 

aplica dispozitiile art.15, alin 5 din Hotarirea Guvernului nr.962/2001 asa cum a fost 
modificat prin Hotarirea Guvernului nr.165/2008, care statueaza faptul ca data la care se 
raporteaza indeplinirea conditiilor referitoare la varsta solicitantilor de locuinte, 
este data preluarii in administrare a locuintelor de catre autoritatea locala respectiv 
24.07.2009. 



Avind in vedere ca din lotul de 126 unitati locative preconizate a fi date in 
folosinta pana la finele anului, au fost receptionate numai 37 unitati locative, pentru 
verificarea îndeplinirii criteriilor de acces, s-au transmis 37 comunicari privind 
documentele necesare cuprinderii in lista de repartizare, documente referitoare la: 
adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare care să ateste faptul că titularul desfăşoară 
activitatea în Municipiul Craiova, carnet de muncă/contractul de muncă, declaraţia 
notarială, toate eliberate în cursul lunii iulie 2009. 

Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică dispoziţiile art.15, alin 6 din Hotărîrea Guvernului nr.962/2001, modificata care 
stabilesc faptul că, asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane se face cu 
respectarea exigenţelor minimale prevăzute de Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea descrescatoare a numărului de 
camere urmărindu-se evitarea repartizarii unor spaţii excedentare, astfel: 1 persoana – 1 
cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere. 

Tinand cont ca din cele 37 locuinte, 13 sunt garsoniere si 24 apartamente cu doua 
camere, in raport de componenţa familiilor solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate si de 
indeplinirea criteriilor de acces, situaţia se prezintă astfel: 

- 13 titulari (persoane singure) respectiv pozitiile 5, 9, 12, 19, 20, 28, 29, 33, 38, 
44, 46, 67, 70 din lista de prioritati aprobata prin H.C.L. nr.123/2009,   beneficiază de 
repartizarea unei garsoniere; 

- 24 familii compuse din 2 şi mai mult de 2 persoane, respectiv pozitiile 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 din lista de 
prioritati aprobata prin H.C.L. nr.123/2009, beneficiază de repartizarea unui apartament 
cu 2 camere;  

- 1 persoana respectiv Dna Buzerinescu Dumitra inscrisa in lista de prioritate la 
pozitia 31 nu poate sa beneficieze de repartizarea unei locuinte ANL intrucit a 
implinit varsta de 36 de ani la data de 12.05.2009; 

- 1 persoana respectiv Dna Raduca Ionela Daniela inscrisa in lista la pozitia 64, 
nu poate sa beneficieze in aceasta etapa, de repartizarea unei locuinte ANL intrucat nu 
a depus documentele doveditoare ( fiind plecata din tara), aceasta ramanand in evidenta 
pentru urmatoarea transa de repartizare in masura in care confirma incadrarea in 
continuare in prevederile legale; 

- intrucat apartamentele compuse din doua camere s-au epuizat la pozitia 32 din 
lista, pentru a respecta exigentele minimale prevazute de Legea nr.114/1996, republicata, 
titularii a caror familie este compusa din 2 si mai mult de 2 persoane care au dreptul la 
doua camere situati pe pozitiile 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 vor fi inscrisi in urmatoarea lista de 
repartizare ce se va intocmi pentru locuintele ce urmeaza a fi finalizate pana la 
31.12.2009. 

Astfel, lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii 
propusă cuprinde 37 titulari în varstă de pană la 36 ani la data de 24.07.2009 şi care 
desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova preluaţi din lista de prioritate aprobată 
prin H.C.L. nr.123/2009, de la poziţia 1 pana la poziţia 30  la care se adauga 
pozitiile 32, 33, 38, 44, 46, 67, 70.  

Repartizarea efectiva a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de 
repartizare, in functie de numarul de camere la care au dreptul conform Legii 
nr.114/1996, republicata si functie de gradul de confort conferit de nivelul pe care sunt 



amplasate locuintele, urmarindu-se repartizarea in functie de ordinea de prioritate a 
tuturor locuintelor situate la etajele I si II si continuandu-se cu locuintele situate la 
ultimul etaj si parter.  

Macheta listei de repartizare (FP 14-09 ver2) este stabilită prin procedura de 
proces cod PP-14 şi cuprinde: număr curent, nume/prenume, adresa imobil. 

Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova. 

In conformitate cu prevederile art.15, alin 7 din Hotărarea Guvernului 
nr.962/2001, modificata prin H.G. nr.165/2008, contestatiile cu privire la repartizarea 
locuintelor se vor adresa primarului municipiului Craiova in termen de 7 zile de la afisare; 
solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile 
legii. 

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces care nu 
pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, 
pot primi repartiţii în anii următori în limita disponibilului din fiecare an şi în noua ordine 
de prioritate stabilită.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.123/26.02.2009, propunem promovarea proiectului de hotarire privind: 

- aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2009, conform Anexei la 
prezentul raport.  

Împotriva listei de repartizare se poate face contestaţie în termen de 7 zile de 
la afişarea listei, potrivit prevederilor art.15, alin 7 din Hotărarea Guvernului 
nr.962/2001, modificata prin H.G. nr.165/2008; 

-       imputernicirea Primarului municipiului Crai ova sa semneze 
contractele de inchiriere pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii 
prevazute in anexa la prezentul raport. 
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                 
  cons. Ovidiu Vanghelie                      Intocmit, 
         Cons. Pirvu Doina 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. Jur. Mirel Bontea 






















