
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 
 

                HOTĂRÂREA NR.____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei pentru tineri, destinată 

închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în 
municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 

    Având în vedere raportul nr.161051/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5;      

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe şi Legii locuintei nr.114/1996, republicată, referitoare la 
exigenţele minimale; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2017 privind 
aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul 
Craiova, în anul 2017; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3,  art.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, a locuinţei pentru tineri, construită 
prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bld. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5, 
către Ciobanu Flavius Andrei. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
în cuantum de 134,76 lei şi suma de 119,02 lei, reprezentând recuperarea 
investiţiei din cuantumul chiriei, ce se va vira în contul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, calculate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2017, 
aprobată şi modificată de Legea nr.151/2017, valabile pentru anul 2017. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată 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, Direcția Impozite și Taxe şi Ciobanu Flavius Andrei vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
   
 
 
 
 
 

              INIŢIATOR, AVIZAT, 
            PRIMAR, 

            Mihail GENOIU 
 

PT. SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 

            
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe                            
Nr.161051/14.11.2017                                                                                       Se aprobă, 
                                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                                                    Mihail Genoiu 
 
              
                                                                          Avizat, 
                                   VICEPRIMAR, 
                        Adrian Cosman 
       
 
 

RAPORT,  
privind repartizarea unei  locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, devenite vacante pe 

perioada exploatarii situată în Craiova, Bd. Oltenia nr. 1A, Bl.T1, sc.2, ap.5  

 

 Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii 
nr.152/1998 şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotarârea 
Guvernului nr.962/2001. 
 Conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac obiectul proprietăţii 
private a statului şi sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile 
administrativ teritoriale în care sunt amplasate.  

Astfel, Consiliul Local al municipiului Craiova administrează locuinţele ANL 
realizate prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în blocurile T1, T2, T3 din B-
dul Oltenia şi blocurile R1 – R16 din Strada Potelu, locuinte repartizate integral 
beneficiarilor în perioada 2003 - 2009.  
 Agentia Nationala pentru Locuinte este o institutie de interes public, cu atributii in 
implementarea Programului guvernamental pentru constructia de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii. 
 In acest sens, situatia juridica a locuintelor ANL este reglementata, asa cum amaratat 
mai sus in prezentul raport, de o norma speciala care este Legea nr.152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si respectiv H.G. nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998, acte normative care de-a lungul timpului au suferit multiple modificari si 
completari.   



Astfel, ultima modificare legislativa a intervenit în data de 14.04.2016, când Guvernul 
României a aprobat prin Hotărârea nr.251 modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, stabilind in Anexa 11 „criteriile cadru pentru stabilirea 
ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 

pentru tineri, destinate inchirierii”.  
Dacă în forma sa iniţială, Legea nr.152/1998 prevedea ca si criterii de acces la 

locuinta ca tinerii sa aiba varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata 
primi repartitii in cel mult 12 luni de la implinirea varstei, prin modificarea legislativa 
intervenita, se stipuleaza faptul ca tinerii trebuie sa aiba varsta de pana la 35 de ani la data 
depunerii cererilor si sa poata primi repartitii in cel mult 36 de luni de la implinirea acestei 
varste. 

Referitor la criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, facem precizarea ca si 
acestea au suportat modificari, introducandu-se prin noile reglementari prevazute in Anexa 
nr.11 la normele metodologice, un criteriu suplimentar referitor la venitul mediu brut 
lunar/membru de familie. 
 In conformitate cu prevederile art.14, alin.(7), alin.(8), lit. a), b), d) si e) din H.G. 
nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea 

solicitantilor care au acces la locuinte si a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor 

precum si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, se realizeaza in 

mod obligatoriu dupa criterii care vor respecta criteriile–cadru cuprinse in Anexa nr.11 si 

care se adopta, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, de 

autoritatile administratiei publice locale care preiau in administrare aceste locuinte. 
    In acest sens, pentru punerea în aplicare a modificarilor legislative intervenite la 
nivelul lunii aprilie 2016, cu consecinta refacerii listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii, la nivelul Municipiului Craiova s-au parcurs mai multe etape:  
 - aprobarea criteriilor prevazute in Anexa 11 la H.G. nr.962/2001 de catre Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, initial sub formă de propuneri (mai 2016), iar ulterior, dupa 
avizarea de catre M.D.R.A.P., in formă finală (iulie 2016); 
 - avizarea actului normativ final de catre Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice (august 2016); 
 - constituirea Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirieri, ca urmare a faptului ca la nivelul lunii iunie 2016 au avut loc alegeri locale; si in 
acest caz a fost necesara parcurgerea a doua etape respectiv aprobarea de către consiliul 
local a structurii pe domenii de competenţă a membrilor comisiei (iulie 2016) si 
nominalizarea membrilor comisiei prin dispoziţie a primarului (august 2016); 
 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale la nivelul 
lunii septembrie 2016, dupa ce in prealabil proiectul de hotarare respectiv a fost supus 
dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile; 



 - actualizarea de catre solicitanti a dosarelor de locuinta ANL prin depunerea de 
documente care sa reflecte noile modificari legislative: octombrie - noiembrie 2016; 
 - verificarea indeplinirii criteriilor de acces si evaluarea dosarelor de locuinta ANL 
prin aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj: decembrie 2016 - ianuarie 
2017; 
 - aprobarea potrivit legii, la nivelul lunii februarie 2017, de catre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, a listei pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor 
de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in Municipiul 
Craiova, in anul 2017.         

 Cele 18 locuinţele devenite disponibile în perioada (aprilie 2016 – iunie 2017), au fost 
repartizate în luna aprilie 2017 -16 locuinte, potrivit H.C.L. nr. 152/27.04.2017 si in luna 
iulie 2017-2 locuinte, potrivit HCL 273/27.07.2017.  

În data de 13.10.2017, locuinţa pentru tineri destinata închirierii, situata in  Bdul 
Oltenia nr.1A, bl.T1, sc2, ap.5 ce are o suprafata construita de 48,75 mp a  devenit vacanta 
ca urmare a denunţării unilaterale a contractului  de închiriere de către fostul  chiriaş.
 Dispoziţiile art.15 alin.6 din H.G. nr.962/2001, cu modficările şi completările 
ulterioare, statuează faptul că lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea 
solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată de autoritatea publică locală anual, până 
la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la 
sfârşitul anului precedent, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul 
solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. 

 Astfel, asa cum am precizat anterior, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a 
aprobat prin hotărârea nr.56/23.02.2017, lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii in Municipiul Craiova, in anul 2017. 
 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. 
 În conformitate cu prevederile art.15 alin.8 din H.G. nr.962/2001, cu modficările şi 
completările ulterioare, repartizarea efectivă a locuinţelor destinate inchirierii tinerilor, se 
face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, în ordinea 
descrescătoare a numărului de camere. 
 Potrivit art.15 alin 5 din H.G nr.962/2001, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, solicitantii acestora au obligatia să reconfirme indeplinirea tuturor 
criteriilor de acces prevazute de lege: 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, 
trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi 
repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste; 



2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii 
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o 
altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi 
desfăşoară activitatea, în Municipiul Craiova;  

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul 
Craiova. 

Ţinând cont de faptul ca repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, 
prezentam situatia propunerilor de repartizare in ordinea de prioritate aprobata: 

N
r 

Titular/Nu
mar ordine 

lista de 
prioritati 

Nr 
pers 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Obs. 
Varsta 

Nedeţinerea unei 
locuinţe în 
proprietate 

Loc de 
munca 

1 PANA ALINA 6 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R11, sc.1, ap.11 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

2 
GHITA 
GEORGIANA 
ANCA 

1 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R10, sc.1, ap.8 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

3 
LACEANU 
LAURA 
MARIA 

3 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R3, sc.1, ap.3 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

4 
NENIU ANA 
MARINELA 

2 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R1, sc.1, ap.4 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

5 
TIMPLARU 
MARIUS 

4 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R13, sc.1, ap.4 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

6 
TRUICA 
NELU 

3 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.8 

conf H.C.L. nr.152/2017 

7 
CIUCIULIN 
CRISTIANA 
MIHAELA 

4 - - - - 
Retragere dosar - cererea 

nr.68157/17.05.2017 

8 
NEAGOE 
FLORIN 
CATALIN 

3 - - - - 
Refuz expres - cererea 
nr.39620/21.03.2017  

Solicită apart 2 camere 

9 
STANCA 
GHEORGHE 

4 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R6, sc.1, ap.10 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

10 
VILCEA 
IONEL 

3 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.6 

conf H.C.L. nr.152/2017 

11 
PARASCA 
MARIUS 

2 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6 

conf H.C.L. nr.152/2017 

12 
BOACA 
MIHAELA 
CRISTINA 

2 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.1 

conf H.C.L. nr.152/2017 

13 
CALDARE 
BOGDAN 
IONUT 

2 
- 

- 
- 

- 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.8 

conf H.C.L. nr.273/2017 

14 
ROSCA 
MIRCEA 
CRISTIAN 

3 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.2 

conf H.C.L. nr.152/2017 

15 
VASILE LIVIU 
MARIAN 

1 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R12, sc.1, ap.10 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

16 
GHIDICEANU 
ANA MARIA 

2 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R10, sc.1, ap.14 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

17 ROSCA 2 - - - - Refuz expres - cererea nr.42587/27 



ROBERT 
CATALIN 

.03.2017 si 146579/18.10.2017 
Solicită apart 2 camere sau o 

garsoniera  cu suprafata mai mare 

18 
SERBANESCU 
ADRIAN 
ILIUTA 

3 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R7, sc.1, ap.10 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

19 
BALACEANU 
MARIANA 

1 - - - - 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu bl.R14, sc.1, ap.10 conf 

H.C.L. nr.152/2017 

20 LISU ALIN 3 - - - - 

A beneficiat de repartizarea loc din 
Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19 

conf H.C.L. nr.152/2017 

21 
CURCĂ 
ILEANA 
VERGINICA 

1 
 

 
 

 
A beneficiat de repartizarea loc din 
Str. Potelu  nr.154, Bl.R11, sc.1, 
ap.10. conf H.C.L. nr.273/2017 

22 
Muresan Victor 
Marian  

4 
 

 
 

 
Refuz expres - cererea 

nr.147107/19.10.2017. Solicita 
apartament  cu doua camere. 

23 
Ciobanu 
Flavius Andrei 

1 

Cererea 
nr.151029/ 

26.10.2017 –  
(1 cam) 

Bld. 
Oltenia.Nr.1A
, Bl. T1, sc.2, 

ap.5 
33 ani 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1943/24.10.2017 
emisa de SP.N  Ionica 
Vergica si Dinca Alina 

Camelia,  certificat 
fiscal 

nr.610245/19.10.2017 
emis de P.M.C. – 

D.I.T., Certificat fiscal 
nr.2985/20.10.2017 
eliberat de Primaria 

Vela 

Aeroportul 
Craiova 

Adeverinta 
nr. 

5495/25.10.
2017 

 

   
 Astfel, având în vedere că până la numărul de ordine 22, până în prezent, situaţia este 
după cum urmează: 
 - au fost repartizate 18 locuinţe (1 - Pana Alina, 2 - Ghita Georgiana Anca, 3 - 
Laceanu Laura, 4 - Neniu Ana Marinela, 5 - Timplaru Marius, 6 - Truica Nelu, 9 - Stanca 
Gheorghe, 10 - Vilcea Ionel, 11 - Parasca Marius, 12 - Boaca Mihaela Cristina, 13 -Caldare 
Bogdan Ionut, 14 - Rosca Mircea Cristian, 15 - Vasile Liviu Marian, 16 - Ghidiceanu Ana 
Maria, 18 - Serbanescu Adrian Iliuta, 19 - Balaceanu Mariana,  20 - Lisu Alin si 21- Curca 
Ileana Verginica); 
 - a fost înregistrată o cerere de retragere a dosarului de locuinţă (7 - Ciuciulin 
Cristiana Mihaela); 
 - au fost înregistrate 3 solicitări de rămânere în aşteptare  2 solicitari în vederea 
eliberării unui  apartament cu 2 camere 8 - Neagoe Florin Catalin si   22- Muresan Victor 
Marian, precum si  pentru apartament cu 2 camere sau o garsoniera cu suprafata mai 
mare 17 - Rosca Robert Catalin;  
propunerile de repartizare a  garsonierei vizează  în continuare în ordinea de 
prioritate - titularul de la numărul de ordine 23 – Ciobanu Flavius Andrei  solicitant 
preluat în ordinea stabilită prin H.C.L. nr.56/2017, care a formulat opţiune de 
repartizare si care prin documente actualizate la zi a reconfirmat îndeplinirea in 
continuare a criteriilor restrictive prevazute de lege. 



 Mentionam faptul ca pentru verificarea indeplinirii conditiei referitoare la 
desfasurarea activităţii, domnul Ciobanu Flavius Andrei  a prezentat documente eliberate de 
catre angajator si respectiv de catre  Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj. 
 Conform art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.221/2015, 
contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei si vor 
cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit 
vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei. După expirarea 
perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe 
perioade de cate un 1 an. 

În conformitate cu prevederile art.I pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, 
chiria aferenta locuintelor ANL, se stabileşte anual, în baza valorii de înlocuire stabilită prin 
Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs şi va 
acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investitiei în 
funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, iar pentru tinerii care au 
împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cota de maxim 1% ce reprezintă cota autorităţii 
publice; valoarea chiriei lunare se stabileşte prin aplicarea succesivă a unor coeficienţi de 
ponderare în funcţie de rangul localităţii, anul finalizării construcţiei şi venitul net pe 
membru de familie realizat în ultimele 12 luni, care se raportează la salariul net rezultat din 
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în 
condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, calculate conform legii. 

Cuantumul chiriei se actualizeaza anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la 
data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statisică pentru anul 
anterior şi, dacă este cazul, şi in baza coeficientului de ponderare in funcţie de venitul mediu 
net pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni, ale titularului contractului de 
închiriere.  

Chiria se va revizui la împlinirea de către titularul contractului de închiriere, a vârstei 
de 35 de ani, luând în calcul cota aplicabilă la valoarea de înlocuire a construcţiei, stabilită 
anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

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.8 din Legea nr.152/1998, republicata, 
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.15 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2016 privind 
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si in 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in Municipiul Craiova, Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2017 privind aprobarea listelor pentru 



stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, in Municipiul Craiova, în anul 2017, Anexei la 
Legea locuintei nr.114/1996, republicata, referitoare la exigentele minimale, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele: 

 1. Repartizarea, în vederea închirierii a  locuinţei pentru tineri, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
situata in  municipiul Craiova, Bld Oltenia nr. 1A, Bl.T1, sc.2, ap.5 către domnul 
Ciobanu Flavius Andrei ; 

 2. Stabilirea chiriei lunare in cuantum de 134,76 lei si a sumei reprezentând 
recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei in valoare de 119,02 lei, suma ce se va 
vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, calculate în baza O.U.G. Nr 30/2017 
aprobată şi modificată de Legea nr. 151/2017, valabile pentru anul 2017, pentru 
locuinta prevazuta la punctul 1 din prezentul raport.  
  3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractul  de 
închiriere pentru locuinţa identificata la punctul 1 din prezentul raport. 
  
 
 
 
 
 
 Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                      ÎNTOCMIT, 
   Doina Miliana Pîrvu                        Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                      Georgescu Sorin 
        
                                                                        
                                                                                                                      
                       Avizat pentru legalitate, 
                                             cons. Jur.Ana-Maria Chirilă 
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