
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
         
                                                                                                    PROIECT      
 
                                                                                                

             HOTĂRÂREA NR._______ 
 
 

privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2022 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 47769/2022, raportul nr.54720/2022 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.54743/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2022; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.1, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art.14 alin.1, alin.2, alin.3, 
alin.5, alin.7, alin.8 lit.a), b), d), e), art.15 alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.4 din Hotărârea 
Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
Anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale; 
           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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor 
rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 



 
Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 

sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 
Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate 

închirierii, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi 
adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. 
Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în 
condiţiile legii. 

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

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.48769/07.03.2022 

     
 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul 

Craiova, în anul 2022 
 
 

 Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr.152/1998 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 Conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
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.  
 Tinerii, în sensul Legii nr.152/1998 actualizată, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data 
depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL, destinată închirierii şi care pot primi 
repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. 
     În 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, 
Lucrărilor Publice și Administrației, de autoritatile administratiei publice locale care preiau in administrare aceste 
locuinte. 

 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de 28.02.2022, a 

adoptat hotararea nr.86 prin care s-a aprobat forma finală a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul 

Craiova, hotărâre ce a fost avizată favorabil de Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din H.G. nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliile locale, la propunerea comisiilor sociale, aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, 
destinate închirierii, precum şi ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, ţinând seama de folosirea spaţiului locativ 
existent, dar şi de construirea de noi locuinţe în condiţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii 
februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării listei. 
 Solicitanţii înscrişi în listele de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului 
disponibil din anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua 
ordine de prioritate stabilită. 
 Lista de priorităţi se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se 
repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată 
iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. 
 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în anul 

2022, proiect care împreună cu documentele justificative, urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 

 

 PRIMAR, 
 Lia Olguța Vasilescu 

                                                                                                                
          ÎNTOCMIT, 

            DIRECTOR EXECUTIV,  
                                              Adriana Cîmpeanu                                

                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr. 54720/15.03.2022                       
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE,  
 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii,  ce vor rămâne vacante 
în Municipiul Craiova, în anul 2022 

 
 

 

 Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii 
nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001. 
 Conform art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, 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.  
 Tinerii, în sensul Legii nr.152/1998 actualizată, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 
de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL, 
destinată închirierii şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea 
acestei vârste. 
     În 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 Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, de autoritatile administratiei publice locale care preiau in administrare 
aceste locuinte. 

 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data 
de 28.02.2022, a adoptat hotararea nr.86 prin care s-a aprobat forma finală a criteriilor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 

pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Craiova, hotărâre ce a fost avizată favorabil de 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa inregistrata la Primaria 

Municipiului Craiova sub nr.28009/07.02.2022 ca răspuns la forma iniţială adoptată prin HCL 

516/2021. 

 În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 și alin.2 din H.G. nr.962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile locale, la propunerea comisiilor sociale, aprobă lista solicitanţilor 
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi ordinea şi modul de 
soluţionare a cererilor, ţinând seama de folosirea spaţiului locativ existent, dar şi de construirea de 
noi locuinţe în condiţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de 

priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, 

luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent. Lista de priorități se 

reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze 

locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista 

aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru 



tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până 

la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. 

 Locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere pot fi 

supuse schimbului de locuinţă dacă există astfel de solicitări. Locuinţele devenite vacante după 

efectuarea schimbului de locuinţe şi locuinţele devenite vacante pentru care nu există solicitări de 

schimb se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art.14 

alin.(1) şi (2) din H.G. nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare şi care îndeplinesc 

criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art.14 alin.(7) din același act normativ. 

Repartizarea acestor locuinţe se face în ordinea stabilită prin lista de priorităţi, întocmită sau 

refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2) ale art.15.   
 În condiţiile actuale în care pe plan local nu se derulează programe pentru construcţia de 
locuinţe prin ANL, dar totuşi, din fondul de locuinţe existent devin vacante pe perioada exploatării 
anumite locuinţe, ca urmare a denunţării contractelor de închiriere de către titulari sau evacuării unor 
chiriaşi rău-platnici, este utilă întocmirea listelor de priorităţi, fapt ce impune a da eficienţă alin. 9 al 
art.15 din H.G. nr.962/2001 potrivit căruia repartizarea locuinţelor rămase vacante pe perioada 

exploatării se repartizează solicitanţilor în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi, întocmită 

sau refăcută prin aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj adoptate de Consiliul 

Local, cu avizul Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 Astfel, în aplicabilitatea alin.9 din H.G. nr.962/2001 se impune refacerea ordinii de prioritate 
în repartizarea locuinţelor ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de 
închiriere către solicitanţii care au înregistrate cereri în condiţiile art.14 alin.1 şi 2 şi care îndeplinesc 
criteriile de acces adoptate în condiţiile art.14 alin.7 din H.G. nr.962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 

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 60 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;  

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât 
locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor 
obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii. 

Având în vedere că în prezent, în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe se află un număr 
de 378 dosare (cereri însoţite de documente justificative) constituite pentru repartizarea unei locuinţe 
destinate închirierii tinerilor, în conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, facem 
următoarele precizări: 

1.Stabilirea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii tinerilor, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în 
anul 2022, se face pe baza dosarelor nou depuse în perioada 01.01.2021 – 28.02.2022 şi a dosarelor 
nesoluţionate din anii anteriori anului 2021 şi actualizate în aceeași perioadă; 

2. Documentele justificative ce trebuiau depuse de titular, soţie/soţ şi copii majori - după caz 
în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces (actualizare dosar), sunt conform art.34 alin.4 
din H.C.L. nr.122/2016, după cum urmează: 

-  documente referitoare la desfăşurarea activităţii în Municipiul Craiova de către titularul 
cererii de locuinţă (adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare care să conţină venitul net realizat în 
ultima lună şi menţiunea că solicitantul desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova; copie după 
contractul de muncă, eliberat de unitatea angajatoare cu viza „conform cu originalul”, data și 
semnătura angajatorului);  

 

- documente referitoare la venitul net realizat în ultima lună de ceilalţi membri ai familiei 
(soţie/soţ, copii majori – după caz); 



- documente justificative privind îndeplinirea criteriilor de acces (declaraţia notarială din 
care să rezulte că solicitanţii nu deţin, nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu sânt 
beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a 
unităţii în care desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova  precum şi certificate fiscale eliberate de 
Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe şi, după caz, de Consiliul Local de care 
aparţine domiciliul solicitantului); 

3. Documentele necesare reconfirmării îndeplinirii condiţiilor de acces au fost aduse la 
cunoştinţa solicitanţilor prin cele 347 comunicări nominale; 

4. Data de referinţă pentru calculul punctajului este 28.02.2022; 
5. În vederea stabilirii accesului la locuinţe şi acordării priorităţilor, dosarele pentru 

repartizarea locuinţelor destinate închirierii tinerilor, au fost supuse verificării, în acest scop 
urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de acces prevăzute de lege precum şi existenţa documentelor 
justificative necesare. 

Urmare a verificarilor efectuate, dosarele de locuinţă s-au încadrat potrivit art.31 din H.C.L. 
nr.122/29.09.2016, în una din următoarele situaţii: 

a) Dosare admise: dosare ai căror solicitanţi îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile de acces 
prevăzute de lege şi care conţin toate înscrisurile necesare pentru aplicarea criteriilor stabilite prin 
punctaj; 

b) Dosare incomplete: dosare care nu conţin toate documentele necesare verificării 
îndeplinirii criteriilor de acces şi/sau aplicării sistemului de punctare; 

c) Dosare neactualizate: dosare ai căror solicitanţi nu au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de 
acces prin documente actualizate la termenele stabilite de Consiliul Local; 
 Solicitanţii de locuinţă ale căror dosare sunt incomplete precum şi solicitanţii de locuinţă ale 
căror dosare au rămas neactualizate, nu pot fi incluşi în listele de priorităţi; solicitanţii care nu pot fi 
incluşi în listele de priorităţi din anul respectiv pot fi incluşi în listele de priorităţi din anii următori cu 
condiţia reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces prin documente actualizate la termenele legale. 

Urmare a comunicărilor transmise tuturor solicitanţilor de locuinţe ANL cât şi a înregistrarii 
de noi dosare, au rezultat următoarele situaţii: 

- 44 dosare de locuinţă ANL nesoluţionate din anii anteriori au fost actualizate complet; 
- 13 dosare de locuinţă ANL sunt incomplet actualizate; 
- 320 dosare de locuinţă ANL au ramas neactualizate şi nu pot fi incluse în lista de priorităţi; 
- 1 dosar de locuinţă ANL nu corespunde prevederilor legale şi nu poate fi inclus în lista de 

priorităţi; 
 6. Potrivit art.29 alin.2 şi art.32 alin.1 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, dosarele admise au fost 

supuse evaluarii prin aplicarea sistemului de punctare în conformitate cu criteriile aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr.86/2022; în acest sens au fost completate 
fişele de evaluare potrivit art.32 alin.2 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, prin înscrierea punctajului 
obţinut la fiecare criteriu/subcriteriu, precum şi a punctajului total stabilit prin însumarea punctelor 
acordate. 

După prelucrarea automată a datelor, ca urmare a introducerii fişelor de evaluare în registrul 
electronic de evidenţă, s-a procedat la elaborarea situaţiei solicitanţilor care au acces la locuinţele 

destinate închirierii tinerilor precum şi a situaţiei privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor 

de locuinţe destinate închirierii tinerilor, acestea fiind prezentate spre analizare şi avizare Comisiei 
Sociale. 

În urma analizării acestor situaţii, în conformitate cu prevederile art.15 alin 1 din H.G. 
nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi art.33 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, 
Comisia Socială va prezenta Consiliului Local al Municipiului Craiova lista solicitanţilor care au 
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării precum 



şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea 
spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii. 

7. În conformitate cu prevederile Anexei 11 la H.G. nr.962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2022 avizată 
favorabil de M.D.L.P.A., în condiţiile legii, criteriile de repartizare a locuinţelor pentru tineri 

destinate închirierii, stabilite prin punctaj, sunt: situaţia locativă actuală, starea civilă actuală, starea 
de sănătate actuală, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii şi/sau pregătire profesională, 
situaţii locative sau sociale deosebite şi venitul mediu net lunar/membru de familie. 

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj s-au aplicat numai solicitanţilor care au îndeplinit 
în totalitate criteriile de acces (restrictive) menţionate mai sus în prezentul raport. 

Astfel, pentru 44 dosare de locuinţe destinate închirierii tinerilor s-au aplicat criteriile de 

ierarhizare stabilite prin punctaj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.86/28.02.2022, după cum urmează: 

 Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:  

 

1. Situaţia locativă actuală  
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat . . . . . . . . . .      10 puncte  
1.2. Tolerat în spaţiu . . . . . . . . .            7 puncte 
 Punctajul în cadrul subcriteriilor 1.1. si 1.2., s-a acordat după cum urmează: 

- 10 puncte pentru 4 solicitanţi care deţin spaţii locative în baza unui contract de închiriere din 
fondul locativ privat, iar pentru un solicitant chiriaș în spațiu fond de stat (cămin Universitate), nu s-a 
acordat punctaj; 
 - 7 puncte pentru 39 solicitanţi care sunt toleraţi în spaţiu (locuiesc cu părinţii/socrii, fără titlu 
locativ la alte persoane fizice sau juridice din Craiova sau alte localităţi); 
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar -  
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv . . . . . . . . . .       5 puncte  
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv . . . . . . . . . .       7 puncte  
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv . . . . . . . . . .         9 puncte  
d) mai mică de 8 mp . . . . . . . . . .         10 puncte  

NOTĂ:  

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul 
total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, 
dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută 
conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de 
locuinţă.  

În cadrul acestui subcriteriu nu au primit punctaj 4 solicitanți care locuiesc intr-un spatiu mai 
mare de 18 mp; o suprafata mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv a fost notată cu 5 puncte 
pentru 1 solicitant; o suprafata mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv a adus 7 puncte pentru 4 

solicitanți, o suprafata mai mare de 8 mp si pana la 12 mp inclusiv a adus 9 puncte pentru 15 

solicitanți,  iar o suprafata mai mica de 8 mp, a echivalat cu 10 puncte pentru 20 solicitanți. 

Pentru acordarea corectă a punctajului în cadrul acestui criteriu, s-au efectuat toate 
demersurile necesare în vederea stabilirii şi determinării situaţiei de fapt a solicitanţilor, materializate 
prin efectuarea de anchete sociale, ocazie cu care au fost luate declaraţii ale ocupanţilor si a fost 
masurata suprafata locativa. 

În temeiul constatărilor şi actelor întocmite ca urmare a verificării în teren coroborate cu 
actele anexate la dosarele de locuinţă (acte de identitate, acte de spatiu ), s-a efectuat norma locativa 
prin raportarea suprafetei locative la numărul de persoane diferentiat in functie de calitatea in care 
este detinut imobilul: chirias respectiv tolerat.  

 

2. Starea civilă actuală  



2.1. Starea civilă:  
a) căsătorit . . . . . . . . . .          10 puncte  
b) necăsătorit . . . . . . . . . .            8 puncte  
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:  
a) Copii  
- 1 copil . . . . . . . . . .             2 puncte  
- 2 copii . . . . . . . . . .             3 puncte  
- 3 copii . . . . . . . . . .             4 puncte  
- 4 copii . . . . . . . . . .             5 puncte  
- > 4 copii . . . . . . . . . .            5 puncte 

+ 1 punct pentru fiecare copil  
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora . . . . . . . . . .       2 puncte  
 Solicitantii casatoriti primesc 10 puncte, cei necasatoriti primesc 8 puncte; daca titularul 
cererii are un copil, primeste 2 puncte, prin urmare la numarul de copii sa va adauga intotdeauna 1 
punct pana la 4 copii, iar pentru fiecare copil ce depaseste 4, punctajul este de 5 plus 1 punct pentru 
fiecare copil; alte persoane in intretinere, indiferent de numarul lor, primesc 2 puncte. 

 Astfel, pentru cele doua subcriterii, punctajele s-au acordat cumulat, dupa cum urmeaza: 13 
puncte pentru 8 familii cu 2 copii, 2 familii cu un copil au primit 12 puncte, pentru un titular care are 
în întreţinere 3 copiii s-au acordat 12 puncte, pentru 3 titulari care au in intretinere cate 2 copiii s-au 
acordat 11 puncte, pentru 3 familii de 2 persoane si 10 titulari care au in intretinere cate un copil s-au 
acordat 10 puncte, iar 17 persoane singure au primit 8 puncte.  

3. Starea de sănătate actuală  

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere  

necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus . . . . . . . . . .       2 puncte  

 În cadrul acestui criteriu, s-au acordat punctaje pentru 3 dosare in care solicitanţii au prezentat 
acte medicale referitoare la starea de sănătate proprie sau a unor membri ai familiei. 

 

4. Vechimea cererii solicitantului  

4.1. până la 1 an . . . . . . . . . .                       1 punct  
4.2. între 1 şi 2 ani . . . . . . . . . .           3 puncte  
4.3. între 2 şi 3 ani . . . . . . . . . .           6 puncte  
4.4. între 3 şi 4 ani . . . . . . . . . .           9 puncte  
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani . . . . . . . . . .         4 puncte  

 Daca cererea are vechimea de pana la 1 an, se acorda 1 punct, intre 1 si 2 ani se primesc 3 
puncte, intre 2 si 3 ani se primesc 6 puncte, intre 3 si 4 ani se acorda 9 puncte, iar pentru fiecare an ce 
depaseste 4 ani se acorda inca 4 puncte. 

 
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională  
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională . . . . . . . . . .       5 puncte  
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă  8 puncte  
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă . 10 puncte  
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate 
 şi/sau prin studii superioare de scurtă durată . . . . . . . . . .     13 puncte  
5.5. cu studii superioare . . . . . . . . . .         15 puncte  

NOTĂ:  

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.  

Pentru 8 titulari absolvenţi de şcoală gimnazială şi care nu au prezentat documente care să 
ateste absolvirea unui alt nivel de studii s-au acordat 8 puncte; pentru 15 titulari absolventi de liceu 
sau scoala profesionala (studii medii) s-au acordat 10 puncte; studiile medii completate de pregatire 



profesionala de specialitate sau studiile superioare de scurta durata au adus 13 puncte pentru 14 
solicitanti; iar 7 solicitanti cu studii superioare au primit 15 puncte. 

 

6. Situaţii locative sau sociale deosebite  
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani . . . . . . . . . .  15 puncte  
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii . . . . . . . . . .      10 puncte  
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate . . . . . . . . . .        5 puncte  
 În cadrul acestui criteriu s-au acordat 15 puncte pentru 3 titulari proveniți din casele de 
ocrotire socială. 
 
7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:  
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie . . . . . . . . . .      15 puncte  
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie . . . . . . . . . .  10 puncte  

 Un venit mai mic decat venitul net corespunzător salariului minim pe economie a adus 15 
puncte pentru 26 titulari, iar un venit cuprins intre venitul net corespunzător salariului minim pe 
economie si salariul mediu net pe economie, s-a notat cu 10 puncte pentru 14 titulari, iar în 4 cazuri 
în care solicitanţii au un venit mai mare decât salariul mediu net pe economie, nu s-a acordat punctaj. 

 Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj s-au aplicat numai solicitanţilor de locuinţă care 
au îndeplinit în totalitate criteriile de acces.  

La punctaje egale, titularii au fost departajaţi în funcţie de vechimea cererii (zi/luna/an).  
În conformitate cu prevederile art.38 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, lista privind ordinea de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuintelor se stabileste/se reface în 
condiţiile legii, în aceasta fiind cuprinşi toţi solicitanţii care îndeplinesc criteriile restrictive, în 
ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare; înscrierea în aceasta lista nu 
implică şi obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte numărul 
solicitanţilor poate fi mai mare decat numărul locuinţelor ce devin vacante din fondul închiriat, iar pe 
de altă parte, la data repartizării efective a locuinţelor, solicitanţii pot să nu mai indeplinească toate 
criteriile prevăzute de lege, unii dintre aceştia pot avea situaţia locativă deja rezolvată sau pot să 
refuze locuinţa repartizată. 

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

Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de 
prioritate, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, vor fi date publicităţii prin afişare 
la sediul Primăriei Municipiului Craiova cât şi pe site-ul instituţiei. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.4 din H.G. nr.962/2001, cu modificările și 
completările ulterioare şi art.40 alin.1 si alin.2 din H.C.L. nr.122/2016, contestaţiile cu privire la 
stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate închirierii precum şi la acordarea priorităţilor 
în soluţionarea cererilor, se vor adresa Primarului Municipiului Craiova, in termen de 7 zile de la 
afisarea listei. Solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, de catre o 
comisie constituita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Craiova in conditiile legii. 
 Lista de priorităţi definitiva va fi data publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 
Craiova şi pe site-ul instituţiei. Macheta listei de priorităţi este stabilită prin anexa nr. 15 la H.C.L. nr 
122/2016 şi cuprinde: număr curent, nume/prenume, punctaj. 

Fata de cele prezentate și ținând cont de avizul favorabil dat de Comisia Socială, in 
conformitate cu prevederile art.8 alin.1, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, art.14 alin.1, alin.2, alin.3, alin.5, alin.7, alin.8 lit.a), b), d), e), 
art.15 alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.4 din Hotararea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificarile 
si completarile ulterioare, Anexei nr.11 la H.G. nr.962/2001, Hotărârii Consiliului Local al 



Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Comisiei Sociale pentru analiza si repartizarea locuintelor destinate inchirierii, Anexei 
15 la H.C.L. nr.122/29.09.2016, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 

1. lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul 
Craiova, în anul 2022, conform Anexei  la prezentul raport; 
 2. lista prevăzută la punctul 1 din prezentul raport va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova şi pe site-ul  Primăriei Municipiului Craiova;   

3. contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, se vor adresa 
Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişarea listei. Soluţionarea 
contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. 

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

   



Anexa 

 

 

 

 

Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în 

Municipiul Craiova, în anul 2022 
 

 

 

 

Nr. TITULAR PUNCTAJ 

1 STEFAN OLIVIA 99.00 

2 TANASIE LAURENTIU ADRIAN 82.00 

3 LITCANU LUCICA 80.00 

4 PACHIA ALINA MADALINA 78.00 

5 DEACONU ADELIN 74.00 

6 TUDOR ALIN DUMITRU 71.00 

7 TANASIE MARIANA RAMONA 67.00 

8 RADULESCU ANDREI GABRIEL 66.00 

9 DOANA ILIE EDUARD 64.00 

10 MARIA ADRIAN IONUT 64.00 

11 CALDARARU FLORIN 63.00 

12 BOZGAN PETRISOR EMIL 60.00 

13 DUTA GHEORGHE 60.00 

14 STUPARU CRISTINA GABRIELA 60.00 

15 TANASIE FLORIN 59.00 

16 CODIN SILVIA 59.00 

17 TUDOR IULIANA CLAUDIA 58.00 

18 FILIS AURELIA 58.00 

19 POPESCU CRISTINA DENISA 58.00 

20 ILINA ANA MARIA 58.00 

21 BUSCA MIHAELA CORINA 58.00 

22 LILIECEANU LAVINIA DANIELA 57.00 

23 TOTOIU MIHAITA LEONARD 57.00 

24 ILIE RALUCA MARIA 57.00 

25 MALER LILIANA MARINELA 55.00 

26 RUSU EUGENIA DANIELA 55.00 

27 VELEA NICOLETA ANCUTA 53.00 

28 SIRBU RALUCA SIMONA 51.00 

29 CIUCE DAVID ALEXANDRU 51.00 

30 MOCANASU ANDREEA 51.00 

31 IOVAN GRATIELA MARIA 51.00 

32 SAVU GABRIELA NARCISA 49.00 

33 STEFAN CARMEN ELENA 48.00 

34 JALIA ANCA MARIANA 48.00 

35 MIHAI SORIN GABRIEL 46.00 

36 UNGUREANU FLORIN 44.00 



Nr. TITULAR PUNCTAJ 

37 BOANGIU LAURENTIU NICULIN 44.00 

38 BUMBESCU ANNE MARIE MIHAELA 43.00 

39 BOBONETE CRISTIAN CLAUDIU 43.00 

40 DIACONU MARIANA ADRIANA 42.00 

41 BARBU MIRCEA 41.00 

42 ZULEAM ANDREEA GEORGIANA 41.00 

43 NEAGOE FLORIN 39.00 

44 BALACEANU VALERICA 31.00 

 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 54743/ 15.03.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 48769/07.03.2022 a Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul de specialitate nr. 54720/15.03.2022 al Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

Propunerea privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii,  ce vor 
rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2022, prevăzută în anexa la raportul de 
specialitate nr. 54720/15.03.2022 al Direcției Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari-
Serviciul Administrare Locuinţe.  

 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 15.03.2022         Data 15.03.2022              
Semnatura          Semnatura           
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