
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 
              
                                                 HOTĂRÂREA NR.____ 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

destinate închirierii, în municipiul Craiova 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.11.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.179040/2018, rapoartele nr.180166/2018 
al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi nr.180303/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.14 alin.7, alin.8 lit.a, b, d, e, Anexa nr.11 din 
Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului 
nr.420/2018; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.17 şi art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.349/2018. 

Art.3. 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, 
                Mihail GENOIU              Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.179040/05.11.2018 

 

      
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte 

si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Craiova 
 
 

 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 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 in data de 21.06.2018, cand Guvernul Romaniei a aprobat prin 
Hotararea nr.420 modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001, stabilind in Anexa 

11 „criteriile cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea 

locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii”.  
Raportat la modificările legislative intervenite, criteriul de ierarhizare stabilit prin punctaj referitor la venitul 

mediu pe membru de familie se aplică luându-se în considerare venitul net al familiei, anterior raportarea făcându-se la 
venitul brut. 

Facem precizarea ca 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 adoptarea criteriilor, se vor avea in vedere urmatoarele: 
- criteriile de acces la locuinta vor fi adaptate la situatiile concrete existente pe plan local, numai din punct de 

vedere al cuprinderii teritoriale şi numai cu avizul M.D.R.A.P.: 
- pentru criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj nu se admit modificari si/sau completari, acestea  urmand 

a fi preluate sub forma si cu punctajul stabilite in Anexa nr.11; 
- criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea 

locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, se adopta sub forma de propuneri care se transmit spre avizare 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, insotite de o copie a actului prin care au fost adoptate. 
Forma finala a criteriilor se adopta dupa primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice si efectuarea eventualelor modificari si completari solicitate prin avizul respectiv; 

- solicitarea avizului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se efectueaza, de regula, 
odata cu transmiterea inventarului locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, propuse a fi finantate. Acest aviz se 
solicita insa si ori de cate ori este necesara modificarea criteriilor in vederea adaptarii acestora la situatii care difera 

de cela stabilite initial. Solicitarea va fi insotita de o fundamentare a criteriilor propuse, in care se va prezenta motivatia 
adoptarii acestora, a adaptarilor efectuate, precum si a criteriilor suplimentare dupa caz. 

Prin adresa nr.103110/03.10.2018 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub nr.166380/15.10.2018, a fost confirmat avizul favorabil cu privire la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.349/30.08.2018, sub rezerva completarii criteriului de acces 
numărul 2, cu menţiunea:”in municipiul Craiova”. 

Sub acest aspect, avizul favorabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice contribuie în 
mod substanţial la luarea unei hotărâri legale, corecte şi judicios fundamentate, de către autoritatea deliberativă, 
constituind astfel baza adoptării sale. 

În acest sens, propunerea privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

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

Craiova ca urmare a avizării favorabile de către M.D.R.A.P., va fi supusă spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 
  

 PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

                                                                                                                 
            DIRECTOR EXECUTIV,  
                          Doina Miliana Pîrvu                                
                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.180166/06.11.2018           
                            
                 Se aprobă, 
                                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                                      Mihail Genoiu 
             
                                                                           Avizat, 
                                    VICEPRIMAR, 
                        Adrian Cosman

         
 

RAPORT,  
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte 

si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Craiova 
 
 

 
 

 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 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 in data de 21.06.2018, cand Guvernul 
Romaniei a aprobat prin Hotararea nr.420 modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001, stabilind in Anexa 11 „criteriile cadru pentru stabilirea 
ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, 

destinate inchirierii”.  
Raportat la modificările legislative intervenite, criteriul de ierarhizare stabilit prin punctaj 

referitor la venitul mediu pe membru de familie se aplică luându-se în considerare venitul net al 
familiei, anterior raportarea făcându-se la venitul brut. 

Facem precizarea ca 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 adoptarea criteriilor, se vor avea in vedere urmatoarele: 
- criteriile de acces la locuinta vor fi adaptate la situatiile concrete existente pe plan local, 

numai din punct de vedere al cuprinderii teritoriale şi numai cu avizul M.D.R.A.P.: 
- pentru criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj nu se admit modificari si/sau completari, 

acestea  urmand a fi preluate sub forma si cu punctajul stabilite in Anexa nr.11; 



- criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, se adopta sub forma de propuneri care se 
transmit spre avizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, insotite de o copie 
a actului prin care au fost adoptate. Forma finala a criteriilor se adopta dupa primirea avizului 
favorabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si efectuarea eventualelor 
modificari si completari solicitate prin avizul respectiv; 

- solicitarea avizului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se 
efectueaza, de regula, odata cu transmiterea inventarului locuintelor pentru tineri, destinate 
inchirierii, propuse a fi finantate. Acest aviz se solicita insa si ori de cate ori este necesara 
modificarea criteriilor in vederea adaptarii acestora la situatii care difera de cela stabilite initial. 

Solicitarea va fi insotita de o fundamentare a criteriilor propuse, in care se va prezenta motivatia 
adoptarii acestora, a adaptarilor efectuate, precum si a criteriilor suplimentare dupa caz. 

Concluzionând, în lumina celor prezentate, aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii, in Municipiul Craiova, se realizează în patru etape: 

1. aprobarea de către autoritatea locală a propunerilor de criterii; 
2. obţinerea de la M.D.R.A.P a avizului favorabil  pentru forma de criterii propusă de 

autoritatea publică locală; 
3. aprobarea de către autoritatea locală a formei finale a criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, in Municipiul Craiova; 

4. obţinerea de la M.D.R.A.P a avizului favorabil  pentru criteriile de repartizare 
aprobate de autoritatea publică locală în formă finală. 

optarii acestora, a adaptarilor efectuate, precum si a criteriilor suplimentare dupa caz. 
 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data 

de 30.08.2018, a adoptat hotararea nr.349 prin care s-au aprobat propunerile de criterii pentru 
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 
pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Craiova. 

Prin adresa nr.103110/03.10.2018 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub nr.166380/15.10.2018, a 
fost confirmat avizul favorabil cu privire la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.349/30.08.2018, sub rezerva completarii criteriului de acces numărul 2, cu menţiunea:”in 
municipiul Craiova”. 

În acest sens, criteriul de acces numărul 2 se reformulează după cum urmează: „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”. 

Totodată, se elimină precizările privind actele justificative corespunzătoare criteriului de 
acces la locuinţă numărul 2.  

Astfel, raportat la completarile solicitate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, prezentam forma finala a criteriilor: 
A. Criterii de acces la locuinţă:  

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.  

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.  

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.  

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele 
înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv 



şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu 
locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat 
şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin 
cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care 
titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane 
aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în 
condiţiile legii. 

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.  

NOTĂ: - Lista de priorităţi se stabileşte 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.  

- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot 
beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi 
repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate 
stabilită. 

B. 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  

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. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere 
componenţa familiei definită la cap. A pct. 2. 

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  

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  

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  

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. 

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  

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   

NOTĂ: - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care 
au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.  

- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă 
constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a 
căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este 
suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în 
considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz 
solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici 
în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza 
criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală). 

Fata de cele prezentate, 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, Anexei nr.11 la H.G. 
nr.962/2001, modificata prin H.G. nr.420/2018 privind modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



 1.  criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi 

în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Craiova, prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezentul raport; 
 2. încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.349/30.08.2018. 
 
 
             PT. DIRECTOR EXECUTIV,         ÎNTOCMIT, 
                  Doina Miliana Pirvu                                                                     PT. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                                       Insp. Sorin Georgescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 Anexa 
 

 

CRITERII  

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

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, in Municipiul Craiova 

 

A. Criterii de acces la locuinţă:  

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.  

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.  

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.  

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele 
înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv 
şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu 
locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat 
şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin 
cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care 
titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane 
aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în 
condiţiile legii. 

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.  

NOTĂ: - Lista de priorităţi se stabileşte 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.  

- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot 
beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi 
repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate 
stabilită. 

B. 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  

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. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere 
componenţa familiei definită la cap. A pct. 2. 

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  

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  

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  

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. 

 

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  

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  

NOTĂ: - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care 
au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.  

- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă 
constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a 
căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este 
suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în 
considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz 
solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici 
în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza 
criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală). 

 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 180303/ 06.11.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 179040/05.11.2018 a Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul nr. 180166/06.11.2018  al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 

de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

− Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

− Hotărârea nr. 420/2018 privind modificarea şi completarea 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; 

− HCL nr. 349/30.08.2018 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor 

pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova; 

− adresa nr.103110/03.10.2018 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub 

nr.166380/15.10.2018; 

− Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 

− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

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

inchirierii, in Municipiul Craiova 

 

  Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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