
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
                HOTĂRÂREA NR.____ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate 

de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 

    Având în vedere expunerea de motive nr.102926/2019, rapoartele nr.106336/2019 
al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi nr.107551/2019 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe;      

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.14, art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi Legii locuintei nr.114/1996, 
republicată, referitoare la exigenţele minimale; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2019 privind 
aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Craiova, în 
anul 2019; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, 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 repartizarea, în vederea închirierii, a şase locuinţe pentru tineri, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcția Impozite și Taxe 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. _102926_ / _06.06.2019 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea repartizării a şase locuinţe pentru tineri destinate închirierii tinerilor ce au rămas vacante 

pe perioada exploatării, situate în Craiova, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, 

bl.T1, sc.2, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.2, Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.8, Bd. Oltenia, 
nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9  şi Strada Potelu, nr.172, bl.R8, sc.1, ap.7; 

 

 
 Potrivit alin.9 al art.15 din H.G. nr.962/2001, locuinţele pentru tineri rămase vacante pe perioada 
exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri de 

locuinţe in conditiile prevederilor art.14 alin.1 si 2 si care indeplinesc criteriile de acces adoptate in 
conditiile prevederilor art.14 alin.7. Repartizarea acestor locuinte se face 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 Regionale şi Administraţiei Publice în 
condiţiile art.14, alin.7 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr.962/2001; 
 Având în vedere că în cursul lunii Martie 2019 a fost validată Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 36/28.02.2019 privind 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 2019, iar pană în prezent au devenit disponibile două locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii compuse din câte două camere şi dependinţe, autoritatea locală a făcut oferte de 

repartizare conform prevederilor legale în vigoare.  

 Ţinând cont de opţiunile depuse în termenul legal precum şi îndeplinirea condiţiilor restrictive 

prevăzute de lege, propunerile de repartizare vizează şase titulari preluaţi din ordinea de prioritate stabilită 
de HCL nr. 36/2019 de la numerele de ordine 3 (Cîrlig Cătălina Dana), 4 (Petrescu Florina Cecilia), 6 

(Dudea Gabriela), 9 (Perciu Anca), 11 (Sasu Florentina Lucica) respectiv 14 (Petrică Daniela Nicoleta). 
 Având în vedere că din verificarea înscrisurilor justificative anexate la cererile repartizare a 

rezultat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege, propunerea de repartizare a celor şase 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii tinerilor ce au rămas vacante pe perioada exploatării, situate în 

Craiova, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, 

bl.T1, sc.5, ap.2, Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.8, Bd. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9  şi Strada 
Potelu, nr.172, bl.R8, sc.1, ap.7, va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

Pt. DIRECTOR EXECUTIV, 

Pîrvu Doina Miliana 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     Se aprobă, 
Direcţia Fond Locativ şi         PRIMAR, 
Control Asociaţii de Proprietari         MIHAIL GENOIU 
Serviciul Administrare Locuinţe                    
Nr. 106336/12.06.2019           
                            
                        Avizat, 
           Viceprimar, 
                                                              ADRIAN COSMAN 
 
 
 
              
   
 
 

RAPORT,  
privind repartizarea a şase locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, devenite 
vacante pe perioada exploatării, situate în Craiova, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, 

sc.1, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, 
ap.2, Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.8, Bd. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9  şi 

Strada Potelu, nr.172, bl.R8, sc.1, ap.7   

 

 

 

 La nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică locală administrează un numar de 
387 unităţi locative construite în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, locuinţe care sunt destinate închirierii tinerilor si care potrivit art.8 alin.2 din 
actul normativ precitat fac obiectul proprietăţii private a statului. 

 Fondul de locuinţe constituit în condiţiile mai sus arătate a fost epuizat în perioada 
2003-2009 prin repartizarea acestora persoanelor care au formulat cereri şi au îndeplinit 
condiţiile de acces prevăzute de art.14 alin.7 şi 8 din H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 In conditiile actuale, din  fondul de locuinţe existent, au devenit disponibile prin 
denuntarea contractelor de inchiriere sau punerea in executare a unor sentinţe judecătoreşti 
definitive, şase unitati locative, iar structura acestora se prezinta dupa cum urmeaza: 



 1. Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 37,85 mp; 
 2. Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.12, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 37,20 mp; 
 3. Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.2, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 37.90 mp; 
 4. Bd. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.8, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 42.04 mp; 
 5. Bd. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 39.54 mp; 
 6. Strada Potelu, nr.172, bl.R8, sc.1, ap.7, locuinta compusa din 1 camere cu suprafata 
utila de 47,15 mp; 
 

 Potrivit alin.9 al art.15 din H.G. nr.962/2001, locuinţele rămase vacante pe perioada 
exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate 
cereri de locuinţe in conditiile prevederilor art.14 alin.1 si 2 si care indeplinesc criteriile de 
acces adoptate in conditiile prevederilor art.14 alin.7. Repartizarea acestor locuinte se face 
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 Regionale şi Administraţiei Publice în condiţiile art.14, alin.7 din 
Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr.962/2001; 

  În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 şi 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. 

 Astfel, in aplicabilitatea alin.1, alin.2 si alin. 9 lit.a din art.15 la H.G. nr. 962/2001, se 
impune stabilirea unei ordini de repartizare a locuinţelor ANL rămase vacante pe perioada 
exploatării acestora în regim de închiriere. In acest sens, tinand cont si de prevederile alin.1 
al art.15 din H.G. nr. 962/2001 potrivit carora 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, prin 

hotararea nr.36/28.02.2019, Consiliul Local al municipiului Craiova a aprobat "lista pentru 

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

locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, ce vor ramane vacante in municipiul Craiova, 

in anul 2019". 



 Dispoziţiile art.15 alin.6 din H.G. nr.962/2001, cu modficările şi completările 
ulterioare, statuează faptul că lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea 
solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată de autoritatea publică locală anual, 
urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi 
evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la 
care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în 
asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 
cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 
persoane – 5 camere. 
 În conformitate cu prevederile art.15 alin.8 din H.G. nr.962/2001, cu modficările şi 
completările ulterioare, repartizarea efectivă a locuinţelor destinate inchirierii tinerilor, se 
face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, în ordinea 
descrescătoare a numărului de camere. 
 Potrivit art.15 alin 5 din H.G nr.962/2001, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, solicitantii acestora au obligatia să reconfirme indeplinirea tuturor 
criteriilor de acces prevazute de lege: 

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; 

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. 

Ţinând cont de faptul ca repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, 
prezentam situatia propunerilor de repartizare in ordinea de prioritate aprobata: 
 

Nr 

Titular/N
umar 
ordine 
lista de 

prioritati 

Nr 
pers 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Obs. 
Varst

a 
Nedeţinerea unei locuinţe în 

proprietate Loc de munca 

1 
Tunaru 
Maria  

3 - - - - 
Soluţionat 

HCL 184/2019 

2 
Chilafu Alin 
Ionuţ 

7 - - - - 
Soluţionat 

HCL 184/2019 

3 
Cirlig 
Catalina 
Dana 

3 

Cererea 
nr.102239/ 

05.06.2019 – 
(1 cam) 

Strada Potelu, 
nr.172, bl.R8, sc.1, 

ap.7 

36 ani 
(11.04
.1983) 

Incheiere de autentificare 
nr.1025/04.06.2019 emisă de 

B.I.N. Ghizdavu Stela,  
certificate fiscale 

nr.552058/04.06.2019 si nr. 
551825/04.06.2019 emise de 

P.M.C. – D.I.T. 
 

Craiova  - SC INBOX 
MARKETING srl 

Adeverinta nr. 
557/30.05.2019, contract de 
munca nr.4483/25.11.2017, 

adeverinta I.T.M. Dolj 
(REVISAL) 

nr.8473/04.06.2019 

- 



4 
Petrescu 
Florina 
Cecilia 

2 

Cererea nr.98819/ 
30.05.2019 – 

(1 cam) 
Bd. Oltenia, nr.1B, 

bl.T2, sc.4, ap.8 

32 ani 
(09.07
.1986) 

Incheierile de autentificare 
nr.1505/30.05.2019 emise de 

S.P.N. Tone Florian,  
certificat fiscal 

nr.549512/30.05.2019 emis 
de P.M.C. – D.I.T. 

 

Craiova  - Ford Romania 
Adeverinta nr. 

422/30.05.2019, contract de 
munca nr.15544/10.08.2017, 

adeverinta I.T.M. Dolj 
(REVISAL) 

nr.8239/29.05.2019 

- 

5 
Udrea 
Elena 
Pastita 

3 - - - - 
Depăşire 

vârstă 38 ani 

6 
Dudea 
Gabriela 

4 

Cererea nr.98684/ 
30.05.2019 – 

(1 cam) 
Bd. Oltenia, 

nr.1A, bl.T1, sc.2, 
ap.12 

36 ani 
(17.03
.1983) 

Incheierile de autentificare 
nr.2488/29.05.2019 şi 

nr.2513/30.05.2019  emise de 
B.I.N. Diaconu Cristian,  

certificate fiscale 
nr.549473/30.05.2019 si nr. 
549476/30.05.2019 emise de 

P.M.C. – D.I.T. 
 

Craiova  - Serviciul Public 
Management Spitale, 

Cabinete Medicale şi Creşe 
Craiova 

Adeverinta nr. 
3457/29.05.2019, contract de 

munca nr.269/22.01.2013, 
adeverinta AJPIS 

nr.15834/30.05.2019 

- 

7 
Rosca 
Robert 
Catalin 

3 
Cererea nr.97718/ 

29.05.2019 
- - - 

Solicită 
amânare 

repartizare 

8 
Muresanu 
Victor 
Marian 

4 
Cererea nr.97187/ 

29.05.2019 
- - - 

Solicită 
apartament 

9 
Perciu 
Anca 

3 

Cererea 
nr.102239/ 

05.06.2019 – 
(1 cam) 

Bd. Oltenia, 
nr.1A, bl.T1, sc.1, 

ap.12 

33 ani 
(09.10
.1985) 

Incheierile de autentificare 
nr.1442/30.05.2019 şi 

nr.1443/29.05.2019  emise de 
B.I.N. Papa Andreea Diana,  

certificate fiscale 
nr.549269/29.05.2019 si nr. 
549271/29.05.2019 emise de 

P.M.C. – D.I.T. 

Craiova  - SC SENSIBLU srl 
Adeverinta nr. 

5349/29.05.2019, contract de 
munca nr.15463/11.07.2018, 

adeverinta I.T.M. Dolj 
(REVISAL) 

nr.8314/30.05.2019 

- 

10 
Mazilu 
Marius 

4 
Cererea nr.97809/ 

29.05.2019 
- - - 

Solicită 
apartament sau 
garsoniera in 
Str. Potelu 

11 
Sasu 
Florentina 
Lucica 

4 

Cererea nr.99746/ 
31.05.2019 – 

(1 cam) 
Bd. Oltenia, nr.1C, 

bl.T3, sc.5, ap.9 

31 ani 
(20.12
.1987) 

Incheiere de autentificare 
nr.1164/30.05.2019 emisă de 
B.I.N. Ştefănescu Floriana,  

certificate fiscale 
nr.549925/30.05.2019 si nr. 
549923/30.05.2019 emise de 

P.M.C. – D.I.T. 

Craiova  - SC SAS TRANS 
srl 

Adeverinta nr. 26/31.05.2019, 
contract de munca 

nr.1/02.11.2017, adeverinta 
REVISAL 31.05.2019 

- 

12 
Paun 
Marina 
Stefania 

4 
Cererea 

nr.100333/ 
03.06.2019 

- - - 
Solicită 

apartament 

13 
Sararu 
Cristina 
Elena 

5 
Cererea 

nr.100920/ 
03.06.2019 

- - - 
Solicită 

apartament 

14 
Petrica 
Daniela 
Nicoleta 

3 

Cererea 
nr.100251/ 

03.06.2019 – 
(1 cam) 

Bd. Oltenia, 
nr.1A, bl.T1, sc.5, 

ap.2 

36 ani 
(10.05
.1983) 

Incheiere de autentificare 
nr.1452/30.05.2019 emisă de 
B.I.N. Papa Andreea Diana,  

certificate fiscale 
nr.550188/31.05.2019 si nr. 
550464/31.05.2019 emise de 

P.M.C. – D.I.T., respectiv  
Nr. 15145/30.05.2019 emis de 

Primaria Băileşti 

Craiova  - SC FANTY GRUP 
srl 

Adeverinta nr. 
299/31.05.2019, contract de 
munca nr.542/30.05.2018, 

adeverinta I.T.M. Dolj 
(REVISAL) 

nr.8321/30.05.2019 

- 

 
 Astfel, propunerile de repartizare vizează 6 titulari ce au formulat optiune de 
repartizare şi care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin H.C.L. 
nr.36/28.02.2019 de la numerele de ordine 3 (Cîrlig Cătălina Dana), 4 (Petrescu Florina 
Cecilia), 6 (Dudea Gabriela), 9 (Perciu Anca), 11 (Sasu Florentina Lucica), respectiv 14 
(Petrică Daniela Nicoleta). Facem precizarea ca data la care se raporteaza indeplinirea 
conditiilor referitoare la varsta solicitantilor de locuinte este data emiterii repartitiei. 



 Conform art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.221/2015 si 
art.15 alin.13 din H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de 
închiriere initiale se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei si vor 
cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit 
vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei in functie de venitul 
mediu net pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere precum si de rata 
anuala a inflatiei. După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de 
închiriere se face, succesiv, pe perioade de cate un 1 an. 

În conformitate cu prevederile art.I pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, 
chiria aferenta locuintelor ANL, se stabileşte anual, în baza valorii de înlocuire stabilită prin 
Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs şi va 
acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investitiei în 
funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, iar pentru tinerii care au 
împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cota de maxim 0,5% ce reprezintă cota autorităţii 
publice; valoarea chiriei lunare se stabileşte prin aplicarea succesivă a unor coeficienţi de 
ponderare în funcţie de rangul localităţii, anul finalizării construcţiei şi venitul mediu net pe 
membru de familie al titularului contractului de inchiriere, realizat în ultimele 12 luni. 

Chiria se va revizui la împlinirea de către titularul contractului de închiriere, a vârstei 
de 35 de ani, luând în calcul cota aplicabilă la valoarea de înlocuire a construcţiei, stabilită 
anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova (cota autorităţii publice 
locale este de  0,1% potrivit H.C.L. nr.37/28.02.2019 ).  
 Cadrul legislativ actual asigură o pretecţie socială mai ales asupra persoanelor cu 
venituri reduse prin limitarea cuantumului chiriei determinat după aplicarea tuturor 
coeficienţilor de ponderare. 

Faţă de cele prezentate, ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei Sociale acordat în 
şedinţa din data de 12.06.2019, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, 
republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.14, art.15 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea 
locuinţelor destinate închirierii, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.34/2016 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in Municipiul 
Craiova, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2019 privind aprobarea 
listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii,  ce vor ramane vacante in in 
Municipiul Craiova, în anul 2019, Anexei la Legea locuintei nr.114/1996, republicata, 



referitoare la exigentele minimale, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii a şase  locuinţe pentru tineri, construite 
prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, către persoanele prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 

 2. Stabilirea chiriei lunare conform Anexei 2 la prezentul raport; 
  3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele identificate la punctul 1 din prezentul raport. 
  
 
 
 
 
 Pt. DIRECTOR EXECUTIV,                                      ÎNTOCMIT, 
   Doina Miliana Pîrvu                        Pt. ŞEF SERVICIU, 
                                                        Georgescu Sorin 
        
 
                     Viza control financiar preventiv,                                                                                                                   
                                                    Insp. Rugeanu Simona Crenguţa             

          
                                                                            
                                                                                                                      
    



Anexa 1 

 

Propuneri de repartizare a 6 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 

1. 
Cîrlig Cătălina Dana 

Str. Potelu, Bl. R8, Sc. 1, Ap. 7 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 56.58 mp 

2 
Petrescu Florina Cecilia 

Bd. Oltenia, Bl. T2, Sc. 4, Ap. 8 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 54.23 mp 

3 
Dudea Gabriela 

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 2, Ap. 12 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 48.36 mp 

4 
Perciu Anca 

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 1, Ap. 12 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 49.21 mp 

5 
Sasu Florentina Lucica 

Bd. Oltenia, Bl. T3, Sc. 5, Ap. 9 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 51.40 mp 

6 
Petrică Daniela Nicoleta 

Bd. Oltenia, Bl. T1, Sc. 5, Ap. 2 

Nr. camere: 1 

Suprafata construită: 48.89 mp 

 

 



 

Anexa 2 

 

 

Cuantumul chiriilor lunare şi al sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din 

cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, valabile 

pentru anul 2019, aferente celor 6 locuinţe pentru tineri destinate închirierii realizate 

de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, propuse spre repartizare 

 

 

Nr. 

ord 

HCL 

Nume şi prenume chiriaş Adresa locuinţei CHIRIE 

- lei - 

Recup. 

Inv. 

- lei - 
Str/Bd Nr Bl Sc Ap 

1 Cîrlig Cătălina Dana Potelu 172 R8 1 7 161.20 138.14 

2 Petrescu Florina Cecilia Oltenia 1B T2 4 8 113.60 96.53 

3 Dudea Gabriela Oltenia 1A T1 2 12 115.67 94.46 

4 Perciu Anca Oltenia 1A T1 1 12 76.29 64.83 

5 Sasu Florentina Lucica Oltenia 1C T3 5 9 24.56 20.87 

6 Petrică Daniela Nicoleta Oltenia 1A T1 5 2 75.70 61.82 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

    



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 107551/ 13.06.2019 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 102926/06.06.2019 a Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul nr. 106336/12.06.2019 al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 

de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

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

− Legea locuintei nr.114/1996; 

− HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 

destinate închirierii; 

− HCL nr. 34/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 

pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova; 

− HCL nr. 36/2019 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 

2019; 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala; 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

privind repartizarea a şase locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, devenite 

vacante pe perioada exploatării, situate în Craiova, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12, 

Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.12, Bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.2, Bd. Oltenia, 

nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.8, Bd. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9  şi Strada Potelu, nr.172, 

bl.R8, sc.1, ap.7. 

 

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