
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
                                                                                                 

                                                                    PROIECT             

  HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza şi 

repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 

28.01.2021; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.904/2021, raportul nr.4392/2021 al 

Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.4793/2021 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru 
analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 

        Potrivit prevederilor art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.21 şi art.30 din Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, art.2 alin.1 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, art.14 alin.2, alin.3 şi alin.5 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 
privind  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;  
             În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă structura Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea 

locuinţelor destinate închirierii,  constituită din 6 membri, din care: 
- 3 membri din rândul consilierilor locali; 
- 2 membri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Craiova; 
- 1 membru din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Art.2. Se aprobă desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia Socială, după 

cum urmează: 
- _____________; 
- _____________; 
- _____________.         



 
Art.3. Componenţa Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 

destinate închirierii, se va constitui prin dispoziţie a Primarului 
Municipiului Craiova. 

    Art.4. Pe data  prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului    
Local al Municipiului Craiova nr.60/2016. 

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

 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 

 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.904/05.01.2021    
                   
                                                        

                                                                                            

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea 

locuinţelor destinate închirierii 
 

 

 În conformitate cu prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.21 şi art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996,  art.2 alin.1 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,  art.14 alin.2 şi alin.3 din H.G. nr.962/2001 privind  
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare,  analizarea cererilor pentru 
locuinţele destinate închirierii,  se efectuează de Comisia Socială – constituită potrivit legii. 

 Astfel, procedura de constituire a comisiei sociale este impusă de prevederile legale sus-menţionate 
şi necesită parcurgerea a două etape: 
 1. aprobarea de către consiliul local a componenţei comisiei sociale numai din punct de vedere al 
specialiştilor care trebuie să fie cuprinşi în aceasta (structura pe domenii de competenţă a membrilor ); 
 2. constituirea comisiei sociale (nominalizarea membrilor comisiei) prin dispoziţie a primarului. 
  În acest sens, la nivel local, potrivit H.C.L. nr.60/21.07.2016 și Dispoziției Primarului Municipiului 
Craiova nr.1033/03.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost constituită Comisia Socială 
pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, comisie din a cărei structură fac parte: primarul 
municipiului Craiova în calitate de președinte al comisiei, 3 consilieri locali, 2 membri din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și un reprezentant al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
 Astfel, având în vedere că din Comisia Socială fac parte și 3 consilieri locali și ținând cont de faptul 
că la nivelul lunii septembrie 2020 au avut loc alegeri locale, se impune aprobarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, a structurii Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii.  
 Pe cale de consecință, 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 aprobarea structurii pe 
specialităţi a Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii. 
 

PRIMAR, 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
           Întocmit, 
          DIRECTOR EXECUTIV,  
               Adriana Cîmpeanu                                

                                    
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.4392/11.01.2021                                                            
                   
                        
 

     RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale pentru analiza şi 

repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 şi art.30 din Hotărârea 
Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, listele cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească, în ordinea de prioritate stabilită, o locuinţă socială sau 
destinată închirierii din fondul locativ de stat, se întocmesc anual, cererile fiind 

analizate de comisii sociale, comisii ce vor fi constituite prin hotărâri ale consiliilor 

locale. 
Totodată, potrivit art.2 alin.1 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 şi în acest caz, pentru 
soluţionarea cererilor persoanelor îndreptăţite privind repartizarea unei locuinţe, se 

constituie prin hotărâri ale consiliilor locale, comisii de analiză a solicitărilor de 

locuinţe. 
  De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.14 alin.2 şi alin.3 din H.G. 
nr.962/2001 privind  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificarile si completarile ulterioare, solicitările/cererile privind repartizarea de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se analizează de comisii sociale. 

 Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor 
tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, administrate de autorităţile 
administraţiei publice locale, se efectuează tot de comisii sociale, cu respectarea 
prevederilor legale.  
 La nivel local, comisiile sociale se vor constitui prin dispoziţie a primarilor şi 
acestea nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ referitoare la organizarea și 
funcționarea consiliului local.  
 Conform prevederilor art.14 alin.5 din H.G. nr.962/2001, structura pe 
specialităţi a membrilor comisiei sociale se aprobă de consiliul local, la 
propunerea primarului localităţii.  
 Astfel, procedura de constituire a comisiei sociale este impusă de prevederile 
legale sus-menţionate şi necesită parcurgerea a două etape: 



 1. aprobarea de către consiliul local a componenţei comisiei sociale numai din 
punct de vedere al specialiştilor care trebuie să fie cuprinşi în aceasta (structura pe 
domenii de competenţă a membrilor ); 
 2. constituirea comisiei sociale (nominalizarea membrilor comisiei) prin 
dispoziţie a primarului. 
 În conformitate cu dispoziţiile legale anterior prezentate, potrivit H.C.L. 
nr.60/21.07.2016 și Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr.1033/03.08.2016, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost constituită Comisia Socială pentru 
analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, comisie din a cărei structură 
fac parte: primarul municipiului Craiova în calitate de președinte al comisiei, 3 
consilieri locali, 2 membri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova și un reprezentant al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
 În acest sens, în prezent, comisia socială are componenţa membrilor pe 
specialităţi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
 
 Preşedinte: Mihail Genoiu – Primarul Municipiului Craiova - inginer 
            Membrii:   Nicoleta Miulescu – Secretarul General al Municipiului Craiova - jurist 
        Adriana Cîmpeanu – Director Executiv al Direcței F.L.C.A.P. - inginer 
        Voicu Dorel – Consilier Local - economist 
        Nicolicea Romulus Victor –  Consilier Local - inginer 
        Mănescu Dumitru – Consilier Local - inginer 
        Ninel Cercel – Director General al R.A.A.D.P.F.L. Craiova - inginer 
 Astfel, având în vedere că din Comisia Socială fac parte și 3 consilieri locali și 
ținând cont de faptul că la nivelul lunii septembrie 2020 au avut loc alegeri locale, se 

impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, a structurii 

Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii, 

precum și nominalizarea consilierilor locali ce vor fi membri ai Comisiei Sociale.  
 Deoarece constituirea Comisiei Sociale se face, în toate cazurile, aşa cum am 
arătat mai sus în prezentul raport, prin hotărâre a consiliului local, considerăm că se 
poate proceda la constituirea unei comisii unice care să aibă atribuţii în analizarea 
tuturor categoriilor de cereri de locuinţe respectiv locuinţe sociale destinate închirierii 
persoanelor îndreptăţite potrivit Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţe sociale destinate  chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, locuinţe destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, locuinţe destinate închirierii tinerilor. 
 Din Comisia Sociala pot sa faca parte functionari publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, personal din cadrul 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova – regie cu atributii privind administrarea unor spatii cu 
destinatia de locuinta, dar şi consilieri locali. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.43 din Legea 
locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 şi 
art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, 
art.2 alin.1 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, art.14 alin.2, alin.3 şi alin.5 din H.G. nr.962/2001 privind  
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, următoarele: 



1. structura Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii, constituită din președinte – primarul municipiului Craiova 
și 6 membri, din care: 

-   3 membri din rândul consilierilor locali; 
- 2 membri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Craiova; 
- 1 membru din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
2. nominalizarea consilierilor locali ce vor fi membri ai Comisiei Sociale; 
3. componenţa Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 

destinate închirierii, se va constitui prin Dispoziţie a Primarului Municipiului 

Craiova; 
4. încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.60/21.07.2016. 
 
 

    DIRECTOR EXECUTIV,      
      Adriana Cîmpeanu       
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi          
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului    
Data                    
Semnatura                        
   
     
                             ÎNTOCMIT, 
                          ŞEF SERVICIU, 
                                        Doina Miliana Pîrvu  
       Îmi asum responsabilitatea pentru  
       fundamentarea, realitatea şi legalitatea  
       întocmirii acestui act oficial 
       Data 
                  Semnatura  
           

                
                                                                    
 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4793/ 12.01.2021 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 Avand in vedere: 

 

− Referatul de aprobare nr. 904/05.01.2021 al Directiei Fond Locativ şi Control 

Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 4392/11.01.2021 al Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari- Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 

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

− H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe; 

− HCL nr. 60/21.07.2016 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru 

analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 

− Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.1033/03.08.2016; 

− 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 aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale pentru 

analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii. 

 

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