
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
           PROIECT 
         HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație 
decât aceea de locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față 
de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din 

Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea  repartizării unui spațiu cu altă destinație 
decât locuință 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.22028/2021, raportul nr.24286/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.25679/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât 
aceea de locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-
martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 
1989 nr.341/2004, în vederea  repartizării unui spațiu cu altă destinație decât locuință; 
 În conformitate cu prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - 
Lupeni - august 1977 nr.341/2004; 

     În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă lista de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât 

aceea de locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de 
eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea  repartizării unui spațiu cu altă 
destinație decât locuință, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractul de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
pentru beneficiarul prevăzut la art.1, va fi încheiat de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 
4 ani.  

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

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR, 
    Lia-Olguța VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr.22028/03.02.2021 
                                                                                                                                                                                                             

 Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă 

destinație decât aceea de locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-

martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, 
în vederea  repartizării unui spațiu cu altă destinație decât locuință. 

 
  

 Conform art. 5 alin. 1  din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 

„Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 31 lit. b), care îndeplinesc condiţiile 
prezentei legi beneficiază şi de următoarele drepturi:k)cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără 

licitaţie, din fondul de stat a unui spaţiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o 

suprafaţă utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu 

prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru 

construirea unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii” iar la art 13 alin (3) se prevede ca 
“Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deţinut drepturi prin atribuire de proprietate, 

concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de 

aceleaşi drepturi conform prezentei legi."  
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.242/26.06.2017s-au aprobat documentele obligatorii pentru 

constituirea dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în 

vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi modelul raportului de 

evaluare a dosarului în baza căruia se va stabili punctajul şi ordinea solicitanţilor, în vederea atribuirii 
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă și procedurile de constituire a dosarelor, de acordare 

a punctajelor aferente criteriilor prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, de întocmire a listei şi de 
atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .  

 Conform  procedurii, lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună initierea unui  proiect  de hotărâre privind 

aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință  
persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit 

la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea  repartizării unui spațiu cu 

altă destinație decât locuință.  
 

 

 

                                                                                     Primar,  

                                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

                                                          

        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 

      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                        
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                    
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                      
Nr.24286/08.02.2021                                                                                                                                                                 

      RAPORT, 
privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de 

locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-martiri și luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea  

repartizării unui spațiu cu altă destinație decât locuință.   
  
 Conform art. 5 alin. 1  din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 

„Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 31 lit. b), care îndeplinesc condiţiile 
prezentei legi beneficiază şi de următoarele drepturi:k)cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără 
licitaţie, din fondul de stat a unui spaţiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o 

suprafaţă utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu 

prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru 
construirea unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii” iar la art 13 alin (3) se prevede ca 
“Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deţinut drepturi prin atribuire de proprietate, 
concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia 
de aceleaşi drepturi conform prezentei legi."  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.242/26.06.2017s-au aprobat documentele obligatorii 
pentru constituirea dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
nr.341/2004, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi modelul 
raportului de evaluare a dosarului în baza căruia se va stabili punctajul şi ordinea solicitanţilor, în 
vederea atribuirii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă și procedurile de constituire a 
dosarelor, de acordare a punctajelor aferente criteriilor prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, 
de întocmire a listei şi de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .  
 Având în vedere prevederile acestei proceduri, facem următoarele precizări:  
 Listă de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă va fi 
supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova și va cuprinde solicitanți ce îndeplinesc 
condiţiile şi criteriile prevăzute de H.C.L. nr.242/2017. 
 După înregistrarea cererii şi constituirea dosarului, documentele obligatorii au fost verificate 
din punct de vedere al conformităţii cu prevederile  procedurii şi analizate sub aspectul incidenţei cu 
prevederile art.13 alin.3 din Legea nr.341/2004 şi ale art.29 coroborat cu art.46 alin.1 din Normele 
Metodologice din 02.09.2004 de aplicare a Legii 341/2004. 
 Documentele obligatorii prevăzute în anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, au constituit temeiul în baza căruia s-a stabilit dacă solicitantul poate 
beneficia sau nu de dreptul de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.  
 După analizarea documentelor obligatorii s-a întocmi raportul de evaluare al soliciatantului, 
în baza criteriilor, si s-au  acordat următoarele  punctaje : 
 -Duță Oprea – dosar nr.191575/04.11.2019 =1,25 puncte 
 Astfel în baza punctajului final s-a stabilit ordinea solicitanţilor cu drept de atribuire a unui 
spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prin întocmirea listei de priorităţi cuprinzând 
denumirea solicitanţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, conform Anexei la 
prezentul raport după cum urmează :  
 



 

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 
(Puncte) 

1 Duță Oprea 191575/04.11.2019 1,25 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2017, lista cuprinzând ordinea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă a fost facută publică,prin afişare la sediul/site-ul Primăriei Municipiului Craiova, conform 
adresei nr.155280/22.10.2020. 
 Întrucât în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării  nu au fost depuse contestaţii, 
lista pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu se modifică şi/sau 
completează, drept pentru care sunt îndeplinite condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru a fi 
înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 După adoptarea listei de către Consiliul Local al Municipilui Craiova, spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă vor fi atribuite în ordinea stabilită prin listă şi în funţie de 
disponibilităţiile domeniului privat al Municipiului,de către Primarul Municipiului Craiova. 
  Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce urmează a fi atribuite în conformitate 
cu prevederile H.C.L.nr.242/2017, aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova şi sunt 
administrate de RAADPFL Craiova .  
  Potrivit art.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aprobat prin  H.C.L nr.323/2015, 
una din atribuțiile  regiei ,, încheie şi derulează relaţii contractuale cu chiriaşii beneficiari ai 
spaţiilor cu altă destinaţie şi încheie contracte cu beneficiarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova ”. Astfel, contractele de închiriere a 
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă vor fi încheiate de RAADPFL Craiova. 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 
1977 nr. 341/2004, Referatului de aprobare nr. 22028/03.02.2021 și   în temeiul   art.129 alin.2 lit.c, 
coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1. Aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de 
locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-martiri și luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea  
repartizării unui spațiu cu altă destinație decât locuință, prevăzută în Anexa la prezentul raport. 
  2.Contractul de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru 
persoanele  prevăzute la punctul 1 din prezentul raport, va fi încheiat de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani. 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



 

 
 
 
 
 
 



SP/DD/2ex 

 
 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR._____/2021 

 

 

 

 

 

 

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor 

îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie 

decât locuinţă .                                                                                                 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 

(Puncte) 

1 Duță Oprea 191575/04.11.2019 1,25 

  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 25679/ 09.02.2021 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având în vedere: 

  -    Referatul de aprobare nr. 22028/03.02.2021, 

− Raportul nr. 24286/08.02.2021 al Directiei Patrimoniu; 

− Prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977,  

− Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 

 
AVIZAM FAVORABIL 

 
propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova :  
 1. Aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de 

locuință  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-martiri și luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, nr.341/2004, în vederea  repartizării unui 
spațiu cu altă destinație decât locuință, prevăzută în Anexa la prezentul raport. 

  2. Contractul de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru 

persoanele  prevăzute la punctul 1 din prezentul raport, va fi încheiat de către Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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