
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

        
        

      HOTĂRÂREA  NR.252 
privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a dosarelor de acordare 
a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei și de atribuire a spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuință 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.76510/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.78184/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a dosarelor de acordare a punctajelor 
aferente criteriilor de întocmire a listei și de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât 
aceea de locuință şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului 
şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  
şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului;     

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.53/1991, republicată, privind 
indemnizațiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor şi Legii nr.334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, 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 modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a dosarelor de 
acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei și de atribuire a 
spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
 

        Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

                                                                                                                                                                             
 
 

                                                                                                        Anexa la Hotărârea Nr.252/2018 
 
                                                                                               

       PROCEDURILE DE  CONSTITUIRE A DOSARELOR, DE ACORDARE A 
PUNCTAJELOR AFERENTE CRITERIILOR , DE ÎNTOCMIRE A LISTEI, ŞI DE 

ATRIBUIRE A SPAŢIILOR CU ALTĂ   DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ  

 
 
 
 
Cap. I. Obiectivele procedurii 
  
      Obiectivele sunt  evaluarea şi selecţionarea persoanelor juridice şi fizice constituite în baza 
Ordonanţei nr.26/2000,  actualizată, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice  şi a  Legii nr.96/2006 rep, 
privind statutul deputaților și al senatorilor care solicită atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru 
sediu. 
 
 Cap.II. Perioada de  depunere ,evaluare şi selecţionare  
    
   Serviciul Patrimoniu , îsi însuseste lista  spațiilor  disponibile comunicată de RAADPFL Craiova din 
oficiu sau la solicitare scrisă privind spațiile  disponibile,  în vederea închirierii  ca  sediu persoanelor 
juridice constituite în baza Ordonanţei nr.26/2000,  a Legii nr.14/2003 a partidelor politice  şi a  Legii  
nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor. 
    Cererile privind înscrierea pe lista de priorităţi pentru atribuirea unor spaţii pentru sediu însoţite de 
documentele  prevăzute în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.241/2017se depun la  registratura Primăriei 
municipiului  Craiova- Centrul de informatii pentru cetateni, strada A.I. Cuza nr.7 . 
     Pentru evaluarea, stabilirea şi aprobarea  listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de atribuire a  
unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru sediu, în cadrul unui an calendaristic,  se 
stabilesc trei temnene maxime de depunere a dosarelor şi anume:15 februarie ,15 iunie respectiv 15 
octombrie . 
    Evaluarea şi selecţionarea solicitanţilor, conform documentelor prezentate  se face de  către 
Serviciul Patrimoniu  în termen de 30 de zile de la expirarea termenului limită de constituire şi  
depunere a dosarelor şi are loc   în trei tranşe şi anume : 
- pentru dosarele depuse în perioada 1 ianuarie-15 februarie  inclusiv, până la data de 15 martie  a 
fiecărui an   
- pentru dosarele depuse în perioada 16 februarie -15iunie  inclusiv, până  la data de 15iulie  a 
fiecărui an  
- pentru dosarele depuse în perioada 16 iunie-15octombrie inclusiv, până  la data de 15 noiembrie   
a fiecărui an  
     
Cap.III.  Procedura de lucru 
       
     După înregistrarea cererii şi constituirea dosarului cu actele prevăzute în Anexa nr.1 la  H.C.L. 
nr.241/2017,documentele vor fi verificate din punct de vedere al conformităţii cu prevederile prezentei 
proceduri şi analizate sub aspectul incidenţei  prevederilor legale în termen de 30 de zile instituit la 
capitolul II din prezenta procedură .  
     Documentele  prevăzute în anexa nr.1 la H.C.L. nr.241/2017 vor constitui temeiul în baza căruia se 
va stabili dacă  solicitantul poate beneficia sau nu de dreptul de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie 
decât  aceea de locuinţă. 
     Dosarele nu vor fi analizate,în cazul în care,ca urmare a verificării,rezultă faptul că nu sunt  
complete, în sensul în care nu a fost depus unul din documentele obligatorii prevăzute în anexa nr.1 la 
H.C.L nr.241/2017 



 
 

     Solicitanţilor cu dosare incomplete,care se află în situaţia mai sus menţionată, nu li se vor   aplica 
criteriile  şi punctajele prevăzute în Anexele nr.1-3  la H.C.L. nr.241/2017 pentru evaluarea persoanelor 
juridice şi fizice  constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice şi a  Legii   nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor 
în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu  şi 
nu vor fi incluşi pe lista privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie  decât  aceea de locuinţă. 
     De asemenea,nu vor fi analizate documentele  depuse de solicitanţi care conform actului de 
identitate nu au domiciliul în  municipiul Craiova. 
     După analizarea documentelor în baza criteriilor,se vor acorda punctajele aferente  acestora, pentru 
fiecare solicitant în parte. 
      În baza punctajului final se va stabili ordinea solicitanţilor cu drept de atribuire a unui  spaţiu cu  
altă destinaţie decât aceea de locuinţă,întocmindu-se lista  pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie  
decât aceea de locuinţă.Acestea va  cuprinde persoanele  juridice şi fizice în ordinea descrescătoare a 
punctajelor acordate. 
     Lista cuprinzând ordinea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  va fi  
facută  publică,prin afişare la sediul/site-ul Primăriei Municipiului Craiova. 
     În termen de 7 zile calendaristice de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă  
destinaţie decât aceea de locuinţă,cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova.  
    Contestaţia va cuprinde expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale celui  care  contestă 
şi ale celui contestat precum şi actele şi faptele contestate. 
     Proba actelor şi faptelor contestate sau cea a afirmaţiilor cade în sarcina celui care contestă. 
     La contestaţie se vor anexa toate documentele doveditoare în susţinerea  acesteia. 
    În termen de 5 zile de la soluţionare ultimei contestaţii,lista pentru atribuirea de spaţii cu  altă   
destinaţie decât aceea de locuinţă va fi modificată şi/sau completată în funţie de modul de soluţionare a 
contestaţiilor şi va fi înaintată  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova în fiecare an .  
    Lista pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se va întocmi de 3   ori pe 
an şi va  fi supusă   aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova  după cum urmează : 
-  în luna aprilie   şi cuprinde  dosarele depuse în perioada  1 ianuarie-15 februarie  inclusiv şi 
dosarele  nesoluţionate  din lista de priorităţi aprobată anterior 
-   în luna august şi  cuprinde  dosarele depuse în perioada  16 februarie -15 iunie  inclusiv şi dosarele 
nesoluţionate din lista de priorităţi aprobată în luna aprilie 
-   în luna decembrie   şi cuprinde dosarele depuse în perioada 16 iunie-15octombrie inclusiv şi  
dosarele  nesoluţionate  din lista de priorităţi aprobată în luna august 
   După aprobarea  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 funcţie de disponibilităţiile 
domeniului privat al Municipiului,de către Primarul Municipiului Craiova.   
       Cap. IV Dispoziţii finale 
     Prezenta procedură ce instituie obligaţia Serviciului Patrimoniu la întocmirea sau refacerea listei de 
priorităţi de trei ori pe an este condiţionată de existenţa a noi  dosare  constituite după termenele limită  
prevăzute la cap.II. În cazul în care nu sunt înregistrate noi dosare ,  spaţiile cu altă  destinaţie  decât  
aceea de locuinţă vor fi atribuite în ordinea de prioritate  aprobată  anterior de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 
     Cu  titlu  de excepţie  de la prevederile prezentei proceduri, prima  listă de priorităţi  pentru 
atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă va  fi întocmită până la data de 13.06 2018 
şi supusă   aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova în luna iunie 2018. Lista va cuprinde 
persoanele  juridice şi fizice  ce îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute de  H.C.L. nr.241/2017  şi 
care şi-au constituit  dosare în perioada 30.06.2017 până la data de 15.05.2018. 
    Tot prin excepție de la prevederile prezentei proceduri Serviciul Patrimoniu poate să propună 
atribuirea directă a unor spații cu altă destinație către asociații/fundații constituite în baza OUG 
26/2000, actualizată, în care Municipiul Craiova este membru , propunerea fiind supusă aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.                   
       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marius MIHAI 
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