
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
     

    
      

HOTĂRÂREA NR.168 
 
 
 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinŃa ordinară din  data de 
25.09.2008; 

Având în vedere raportul nr.129897/2008 întocmit de Serviciul Registrul Agricol 
şi măsurători Topo prin care se propune aprobarea Regulamentului de funcŃionare a 
comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordare de teren categoriilor de 
persoane defavorizate şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113, 116/2008 ; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind 
aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor, 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.430/2001 şi Legii nr.50/1991, 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, modificată şi 
completată de Legea nr.376/2006; 
 Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2001 
referitoare la achiziŃionarea unui teren, situat în Tarlaua 52, Parcela 11, în vederea 
construirii de locuinŃe sociale şi nr.300/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu referitor la parcelarea terenului situat în Tarlaua 51, Parcelele A12 şi A13; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2 şi art.45 alin.1şi alin.3 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de funcŃionare a comisiei de selectare a cererilor 
depuse pentru acordare de teren categoriilor de persoane defavorizate, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Serviciul AdministraŃie Publică Locală şi Serviciul Registrul Agricol şi     
măsurători Topo vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Dan Adrian CHERCIU Nicoleta MIULESCU 



 



 
 

                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.168/2008 
 
 
 

REGULAMENTUL 
de funcŃionare a comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordare de 

teren către categoriile de persoane defavorizate 
 

 
 

CAPITOLUL I- DISPOZIT łII GENERALE 
 

 
Art.1  Comisia de selectare a cererilor depuse pentru acordare de teren către 

categoriile de persoane defavorizate, desemnată prin DispoziŃia Primarului nr. 
2891/02.09.2008 îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament. 

Art.2  Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale în 
domeniu, după cum urmează: 

- H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
îmbunătăŃire a situaŃiei romilor; 

- H.G. nr.522/2006 pentru modificarea şi completarea H.G. nr.430/2001; 
- H.C.L. nr.205/2001; 
- H.C.L. nr.300/2006 ; 
- Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală; 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Art.3  Prin grija Serviciului Registru Agricol, Măsurători Topo se va asigura 

identificarea şi inventarierea terenurilor disponibile situate în intravilanul  
Municipiului Craiova care pot fi atribuite în folosinŃă gratuită categoriilor de 
persoane defavorizate în vederea construcŃiei de locuinŃe proprietate personală. 

Art.4  În accepŃiunea prezentului regulament, prin persoană defavorizată se 
înŃelege persoana care se află în cel puŃin trei din următoarele situaŃii: 

- nu are/nu a vîndut locuinŃă sau teren proprietate; 
- are unul sau mai mulŃi copii în întreŃinere sau face parte dintr-o familie cu 

mulŃi copii în întreŃinere; 
- este  încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 
- este persoană singură şi/sau vîrstnică, fără susŃinători legali;  
- evacuaŃi, sinistraŃi, demolaŃi.  



 
CAPITOLUL II – ATRIBU łIILE ŞI FUNCłIONAREA COMISIEI 

 
Art.5  Comisia este alcatuită din 10 membrii şi are următoarea componenŃă:  

Preşedinte: 
- Vanghelie Ovidiu – Director DirecŃia Patrimoniu  
Membrii: 
- Stancu Elvira – Director RelaŃii Publice 
- Dinu Camelia – Şef Serviciu Registru Agricol, Măs. Topo  
- Trifu Ion – Inspector Serviciu Registru Agricol, Măs. Topo 
- Tudoraşcu Constantin – Inspector Disciplina în construcŃii  
- Trifu Elena – Director Adj. AsistenŃă Socială 
- Cercel Adrian Liviu- Şef Birou AsistenŃă Socială 
- Nănău Silvia – Şef Serviciu Administrare Domeniu Public şi Privat, Fond Locativ 
- Ciobanu Mihaela – Consilier juridic DirecŃia Juridică, Contencios Administrativ 
şi AsistenŃă de Specialitate 
 
 
- Dumitru Nicolae – Reprezentant rromi 
Secretar: 
- Pîrvu Doina – Consilier DirecŃia Patrimoniu  
 

Art.6  Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinŃe. ŞedinŃele ordinare ale 
comisiei se desfăşoară lunar, de regulă în ziua de luni a primei săptămîni din lună. 
Comisia se poate întruni şi în şedinŃe extraordinare ori de cîte ori este nevoie. 
ŞedinŃele se convoacă de către preşedintele comisiei.  

Art.7  Comisia este legal constituită în prezenŃa a 2/3 din numărul membrilor, 
iar hotărîrile se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

Art.8  Dezbaterile din şedinŃă se consemnează de secretarul comisiei într-un  
registru de procese verbale, semnat de toŃi membrii comisiei. 

Art.9  Comisia stabileşte criteriilor de selectare a persoanelor defavorizate 
îndreptăŃite la acordarea unui lot de teren în vederea construcŃiei de locuinŃe 
proprietate personală şi le propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.10  În conformitate cu criteriile aprobate, comisia stabileşte documentele 
necesare întocmirii dosarului. Documentele solicitate trebuie actualizate pînă la 
sfîrşitul primului semestru numai pentru anul în care se face propunerea motivată 
de aprobare a cererii către Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

Art.11  DirecŃia AsistenŃă Socială va verifica dosarele depuse pentru 
atribuirea unui lot de teren în folosinŃă gratuită, va efectua anchete sociale privind 



starea de fapt şi veridicitatea declaraŃiilor titularilor cererilor şi va propune spre 
aprobare comisiei lista cu persoanele/familiile care au acces la acordarea unui lot 
de teren. 
 Art.12 Serviciul Administrare Domeniu Public şi Privat, Fond Locativ va 
stabili punctajul pentru titularii care au acces la acordarea unei suprafeŃe de teren, 
va elabora lista de priorităŃi şi o va prezenta comisiei spre avizare urmînd a fi 
aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova la data la care există efectiv 
posibilitatea atribuirii terenului. 
          Art.13 Se interzice înstrăinarea dreptului de folosinŃă asupra terenului astfel 
atribuit, sub sancŃiunea retragerii dreptului de folosinŃă şi demolarea construcŃiilor 
edificate cu încălcarea prezentului regulament. 
  Art.14  Lista de priorităŃi se întocmeşte sau se reface numai în anul în care 
urmează să se dea în folosinŃă gratuită teren destinat construcŃiei de locuinŃe 
proprietate personală; în cazul în care rămîn suprafeŃe de teren disponibile, acestea 
se acordă solicitanŃilor care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea crescătoare a 
datei de înregistrare a cererilor de teren pînă la epuizarea suprafeŃelor de teren. 

Art.15  SolicitanŃii înscrişi în lista de priorităŃi, cu respectarea criteriilor 
restrictive, care nu pot beneficia de atribuirea unui lot de teren în limita fondului 
disponibil în anul respectiv, pot beneficia de teren în anii următori, în limita 
fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.    

Art.16  ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la teren, precum şi la 
acordarea priorităŃilor în soluŃionarea cererilor vor fi adresate Primarului, în termen 
de 7 zile de la afişarea listei. Primarul va asigura soluŃionarea contestaŃiilor în 
termen de 30 de zile de la primire.  

Art.17  Prin grija DirecŃiei RelaŃii Publice se va asigura publicitatea 
criteriilor de atribuire în folosinŃă gratuită a unui lot de teren destinat construcŃiei 
de locuinŃe, actele necesare întocmirii dosarului cît şi listei de priorităŃi aprobată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, rămasă definitivă.  
 
 
 
 

CAPITOLUL III – DISPOZI łII FINALE 
 
 

 
Art.18  Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face prin 

hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
Art.19  Sub sancŃiunea rezilierii contractului de folosinŃă, beneficiarul 

terenului trebuie să construiască un spaŃiu cu destinaŃia de locuinŃă în termen de 3 



ani de la data acordării. ConstrucŃia locuinŃei se realizează cu respectarea 
prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art.20  Persoanele/familiile care au beneficiat de atribuirea unui lot de teren 
în vederea construcŃiei de locuintă, nu mai pot beneficia de repartizarea unei 
locuinŃe din fondurile autorităŃii publice locale. 

Art.21  Anexa la prezentul Regulament este parte componentă a acestuia. 



            
                                                                                                                    Anexa   

 
CRITERII 

 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluŃinarea cererilor de teren destinat 

construcŃiei de locuinŃe proprietate personală 
 

A. Criterii restrictive: 
 

1. Au acces la atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren destinat 
construcŃiei de locuinŃe proprietate personală, persoanele fizice care au 
domiciliul în Municipiul Craiova de cel puŃin 5 ani şi se află în cel puŃin trei din 
următoarele situaŃii  

a) nu au/nu au vîndut o locuinŃă sau teren proprietate; 
b) au unul sau mai mulŃi copii în întreŃinere sau fac parte dintr-o familie cu mulŃi 
copii în întreŃinere; 
c) sînt  încadrate în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 
d) sînt persoane singure şi/sau vîrstnice, fără susŃinători legali;  
e) evacuaŃi, sinistraŃi, demolaŃi; 
 

NOTĂ: 
Cererile de teren însoŃite de actele justificative specificate la punctul C se vor 

depune la Primăria Municipiului Craiova, Centrul de informaŃii pentru cetăŃeni, 
Strada A.I.Cuza, nr.7; 

 
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj 
C.  

 
Nr. 
Crt  

Criterii de ierarhizare în vederea stabilirii ordin ii 
de prioritate privind atribuirea în folosin Ńă 

gratuit ă a unui teren destinat construcŃiei de 
locuinŃe proprietate personală 

Punctaj 

Venitul net lunar realizat pe familie  
1.1  Venitul minim garantat 5 

1 

1.2 Mai mare decît venitul minim garantat 10 
2 Numarul copiilor in intretinere  

      a) Pentru fiecare copil, pînă la 4 copii inclusiv 1/copil  
       b) Pentru fiecare copil, ce depăşeşte 4 copii 2/copil 

3 Starea de sănătate a familiei  



       a) Handicap grav sau invaliditate gr.I 4/pers 
       b) Handicap accentuat sau invaliditate gr.II 3/pers 

 

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

2/pers 

4 SituaŃii locative sau sociale deosebite        
4.1 Familii sau tineri proveniŃi din case de ocrotire 
socială   

15  

4.2 EvacuaŃi, sinistraŃi, demolaŃi 20 

 
NOTĂ: în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanŃii vor fi departajaŃi 

în funcŃie de data cererii (zi/lună/an). 
 

 
C. Acte necesare constituirii dosarului de teren destinat construcŃiei de 

locuinŃă proprietate personală 
 
 

1. Cerere; 
 2. Acte doveditoare privind venitul net realizat în ultima lună pentru soŃ, soŃie, 
copii majori - se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obŃinut: 
    - adeverinŃă venit minim garantat; 
    - adeverinŃă cu salariul net; 
    - cupon şomaj sau adeverinŃă AJOFM; 
    - cupon pensie; 

- declaraŃie de impunere; 
- declaraŃie notarială pentru situaŃia în care nu se realizează 
venituri; 

   
 3. DeclaraŃie notarială - pentru soŃ, soŃie, copii majori din care să rezulte: că nu 
deŃineŃi o locuinŃă/teren proprietate personală, nu aŃi vîndut o locuinŃă/teren 
proprietate şi nu aveŃi calitatea de chiriaş la o locuinŃă din fondul de stat.  
 4. Copie xerox certificat de căsătorie; 
 5. Copie xerox după actul de naştere şi actul de identitate - pentru soŃ, soŃie şi 
după caz, copii; 
 6. Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau 
certificat medical) în cazul în care starea sănătăŃii unui membru al familiei impune 
o măsură de urgenŃă; 



 7. Copie după actele doveditoare pentru solicitanŃii proveniŃi din casele de 
ocrotire socială (dacă este cazul); 
 8. Copie după actele doveditoare privind evacuarea, demolarea.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Dan Adrian CHERCIU 


