
  Anexa 6   
 

CRITERII 
 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii 
persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate in 

natura fostilor proprietari 
 
 

A. Criterii restrictive: 
 

1. Au acces la o locuinta destinata inchirierii, din fondul de locuinţe constituit la nivelul 
Municipiului Craiova conform art.1 din O.U.G. nr.68/2006, persoanele fizice care indeplinesc, in mod 
cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) sunt titulare ale contractelor de inchiriere care au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte ori li 
s-a anulat prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vanzare-cumpărare a locuinţei, 
la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau 
mostenitorii acestora.;   
 b)  nu  intra  sub  incidenta  prevederilor  art.  14  alin.  (2)  lit.  c)  si  d)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  
Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile 
ulterioare;  
 c) nu detin in proprietate o alta locuinta, inclusiv casa de vacanta;  
 d) nu au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;  
 e) nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea 
unei locuinte;  

f) nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat. 
Criteriile de acces specificate la punctul 1 se aplică şi membrilor familiei persoanelor 

îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea. 
 
2. Au acces cu prioritate, la locuintele din fondul constituit conform art.1 din O.U.G. nr.68/2006, 

pe baza prezentelor criterii, in ordinea de prioritate stabilita de Consiliul Local, persoanele indreptatite care 
indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: 

a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial 
mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic 
anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa;  

b) sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari.   
 
3.  Repartizarea locuintelor se face in 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 sociale. 

 
 
NOTA: 
 
Lista de prioritati se stabileste anual;  
Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct.1 şi 2 care nu pot beneficia 

de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii 
urmatori, in limita fondului disponibil în fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita; 

Locuintele din fondul destinat inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova si nu pot fi vândute;  
  Locuinţele sociale, nesolicitate de persoanele indreptăţite si care au prioritate conform punctului 2, 
se constituie ca fond de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza 
a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, care indeplinesc, in mod cumulativ, 
conditiile prevazute la punctul 1. Repartizarea acestor locuinte se face dupa prezentele criterii, fara ca 
solicitantii de locuinte sa fie conditionati de nivelul venitului realizat.  

 



 
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj 

Se aplica numai solicitantilor care indeplinesc in totalitate criteriile restrictive specificate in capitolul A.   
 

Nr. 
Crt 

Criterii de ierarhizare in vederea stabilirii ordinii de prioritate privind 
repartizarea locuintelor sociale din fondul constituit conform art.1 din 

O.U.G nr.68/2006 

Punctaj 

Condiţii de locuit   
1.1) Persoanele/familiile evacuate din locuinte nationalizate si retrocedate   15 puncte 
1.2) Persoane/familii in curs de evacuare din locuinte nationalizate si retrocedate 10 puncte 
1.3) Norma locativă  
      a) 1 persoană/1 cameră 1 punct /1 pers 
      b) 2 persoane/2 camere 1 punct /1 pers 
      c) 3 - 4 persoane/3 camere 1 punct /1 pers 
      d) 5- 6 persoane/4 camere 1 punct /1 pers 
      e) 7 -8 persoane/5 camere 1 punct /1 pers 

1 

Notă: Punctajul se acorda cumulativ pentru criteriile 1.1/1.2 si 1.3. 
La subcriteriul 1.1) se acordă 15 puncte pentru solicitanţii care au anexat la cerere 
hotărârea judecătorească de evacuare definitivă şi irevocabilă, indiferent dacă 
aceasta a fost sau nu pusă în executare; 
La subcriteriul 1.2) se acordă 10 puncte pentru solicitanţii care locuiesc în baza 
unor contracte sau sânt toleraţi în imobile câştigate de foştii proprietari şi/sau au 
acţiune de evacuare pe rolul instanţelor de judecată; 
 La subcriteriul 1.3) se acorda  câte un punct pentru fiecare membru al familiei 
care nu are asigurata norma locativa si pentru alte persoane care gospodaresc 
impreuna cu solicitantul si nu au asigurata norma locativa 

 

2 Numărul copiilor în întreţinere  
      2.1) Pentru fiecare copil, pina la 4 copii inclusiv 1 punct /copil  
      2.2) Pentru fiecare copil, ce depaseste 4 copii 2 puncte /copil 

 Notă: Se acordă punctaj şi pentru copii deveniţi majori, aflaţi în continuarea 
studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani 

 

3 Starea de sănătate  
      3.1) Handicap grav sau invaliditate gr.I 6 puncte /pers 
      3.2) Handicap accentuat sau invaliditate gr.II 4 punct e/pers 

 

     3.3) Handicap mediu sau boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al 
familiei necesita o camera in plus conform O.U.G. nr.40/1999 

2 puncte /pers 

4 Venitul mediu net lunar/membru de familie realizat în ultimele 12 luni        
       4.1) Mai mic sau egal cu venitul mediu net lunar pe persoană, realizat in 
ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior 
lunii în care se analizează cererea   

25 puncte 

        4.2) Fără venituri în ultimele 12 luni  5 puncte 

 

     4.3) Venit realizat din fiecare pensie (pensie pentru limită de vârstă/ pensie 
anticipată/ pensie anticipată parţială/ pensie de invaliditate/ pensie de urmaş) 

3puncte /pensie 

5 Vechimea cererii de locuinţă  
       5.1) Pana la un an 1 punct 
       5.2) Peste un an     1 punct/an 
 Nota: Se acorda cate un punct pentru fiecare interval anual asa cum a fost 

delimitat la subcriteriul 5.1. 
 

NOTA: 
În cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de data cererii (zi/luna/an). 

 


