
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2020; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.77620/2020, raportul nr.80863/2020 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.80884/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii;      
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016, prin 
completarea art.34 cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 

        “Pentru anul 2020, se prelungește termenul de actualizare a documentelor 
necesare pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind 
ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 
locuințelor sociale, de la data de 30.06.2020, până la data de 31.08.2020”. 

Art.2. 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 GENERAL, 

            Mihail GENOIU      Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari  
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.77620/29.05.2020                                                                                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                                                                                                 Mihail Genoiu  

                                                    

                                    Avizat, 
                                                                                                                                                               VICEPRIMAR,                                                              

                                      Adrian Cosman 
                                                                                                                                                                                             

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotărâre privind  prelungirea termenului de actualizare a dosarelor de locuințe sociale, de la data de 30.06.2020 

până la data de 31 august 2020 
 

 În conformitate cu prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 
şi art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996, listele cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în ordinea de prioritate stabilită, o locuinţă socială sau destinată închirierii din 
fondul locativ de stat, se întocmesc anual, cererile fiind analizate de comisii sociale, comisii ce vor fi constituite prin hotărâri ale consiliilor locale. 
 Totodată, potrivit dispoziţiilor art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007, comisia socială analizează anual cererile pentru repartizarea 
locuinţelor sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate şi prezintă spre aprobare 
Consiliului Local, înainte de fundamentarea proiectului de buget local pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o 
locuinţă, în ordinea de prioritate stabilită.                                                                                                                                                                                                    
 Cadrul legislativ actual este completat de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza și 
repartizarea locuințelor destinate închirierii ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/29.09.2016. 
 Structura regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Sociale a fost concepută astfel încât să asigure cunoaşterea 
legislației actuale aplicabile în materie, modalitatea în care se constituie la nivel local fondul de locuinţe destinat închirierii prin raportare la 
criteriile de acces pentru fiecare categorie de locuinţe şi documentele justificative necesare soluţionării cererilor, stabilirea ordinii de prioritate şi 
reapartizare a locuinţelor, condiţiile închirierii, dar şi modalitatea de actualizare de locuințe sociale în vederea cuprinderii în listele de priorități.  
 În acest sens, în conformitate cu prevederile art.34 alin.1 din H.C.L. nr.122/2016, termenul de actualizare a documentelor necesare 
pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 
locuințelor sociale în condițiile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulerioare și respectiv în condițiile O.U.G. 
nr.74/2007, este primul semestru al fiecărui an. 

 Documentele justificative ce trebuie depuse în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces (actualizare dosar), sunt conform 
Anexei 11 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.122/2016 – și sunt documente doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni, 
documente justificative privind nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţie notarială respectiv certificate de rol eliberate de Primăria 
Municipiului Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe precum şi de primăria unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine domiciliul solicitantului – 
dacă este cazul), orice alte documente justificative care privesc situaţia locativă, socială, medicală a solicitanților. 
  Însă, evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel mondial, 
precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020 a determinat instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 și prelungită prin Decretul Președintelui României nr.240/2020. 
  Pe cale de consecință, instituirea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile respectiv de la data de 16.03.2020 până la data de 
14.05.2020, a determinat la nivelul autorității locale, suspendarea programului de relații cu publicul al compartimentelor funcționale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
  Astfel, evoluția pandemiei cu noul coronavirus și măsurile severe ce s-au impus pentru reducerea extinderii acesteia a avut deja 
consecințe privind procesul de actualizare a dosarelor de locuințe sociale, până în prezent fiind actualizate numai 43 de dosare din totalul de 1701 
dosare nesoluționate din anii anteriori, aflate în evidențele noastre.  
  Ținând cont de faptul că solicitanții ale căror dosare de locuință rămân neactualizate, nu pot fi incluși în listele de priorități, se 
impune prelungirea termenului de actualizare a dosarelor de locuință socială cu perioada de 60 zile, ca o măsură privind garantarea accesului liber şi 
neîngrădit la o locuinţă precum şi tratamentul egal al cetăţenilor.  
  În acest sens, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr.122/29.09.2016 referitoare la Regulamentul Comisiei Sociale, prin 
completarea art.34 cu un nou alineat, ce va avea următorul conținut: Pentru anul 2020, se prelungește termenul de actualizare a documentelor 
necesare pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 
locuințelor sociale în condițiile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulerioare și respectiv în condițiile O.U.G. 
nr.74/2007, de la data de 30.06.2020 până la data de 31.08.2020. 

 
                                                  DIRECTOR EXECUTIV,                       

                                                                             ADRIANA CÂMPEANU                                                        
                  ÎNTOCMIT,  

                                               ȘEF SERVICIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.80863/09.06.2020     

                          
Se aprobă, 

                                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                                           Mihail Genoiu  
                                                    
                                                                            Avizat, 
                                                                                                                           VICEPRIMAR,                         
                                                                    Adrian Cosman

                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                     
                      
       

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind prelungirea termenului de actualizare a dosarelor de locuințe sociale, de 

la data de 30.06.2020 până la data de 31 august 2020 

 

  
 
 În conformitate cu prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.21 şi art.30 din Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, listele cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să 
primească, în ordinea de prioritate stabilită, o locuinţă socială sau destinată închirierii din 
fondul locativ de stat, se întocmesc anual, cererile fiind analizate de comisii sociale, 
comisii ce vor fi constituite prin hotărâri ale consiliilor locale. 
 Totodată, potrivit dispoziţiilor art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007, comisia socială 

analizează anual cererile pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate şi 
prezintă spre aprobare Consiliului Local, înainte de fundamentarea proiectului de buget 
local pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă, 
în ordinea de prioritate stabilită.                                                                                                                      
 Cadrul legislativ actual este completat de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate 
închirierii ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr.122/29.09.2016. 
 Structura regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Sociale a fost 
concepută astfel încât să asigure cunoaşterea legislației actuale aplicabilă în materie, 
modalitatea în care se constituie la nivel local fondul de locuinţe destinat închirierii prin 
raportare la criteriile de acces pentru fiecare categorie de locuinţe şi documentele 
justificative necesare soluţionării cererilor, stabilirea ordinii de prioritate şi reapartizare a 
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locuinţelor, condiţiile închirierii, dar şi modalitatea de actualizare a dosarelor de 

locuințe sociale în vederea cuprinderii în listele de priorități. 
 În acest sens, în conformitate cu prevederile art.34 alin.1 din H.C.L. nr.122/2016, 
termenul de actualizare a documentelor necesare pentru întocmirea dosarului în vederea 
înscrierii în listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în 
repartizarea locuințelor sociale în condițiile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulerioare și respectiv în condițiile O.U.G. nr.74/2007, este 

primul semestru al fiecărui an. 

 Documentele justificative ce trebuie depuse în vederea reconfirmării îndeplinirii 
criteriilor de acces (actualizare dosar), sunt conform Anexei 11 la Regulamentul aprobat 
prin H.C.L. nr.122/2016 – și reprezintă documente doveditoare privind venitul net realizat 
în ultimele 12 luni, documente justificative privind nedeţinerea în proprietate a unei 
locuinţe (declaraţie notarială respectiv certificate de rol eliberate de Primăria Municipiului 
Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe precum şi de primăria unităţii administrativ-teritoriale 
de care aparţine domiciliul solicitantului – dacă este cazul), precum și orice alte 
documente justificative care privesc situaţia locativă, socială, medicală a solicitanților. 
  Însă, evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel mondial, precum și declararea „Pandemiei” de 
către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020, a determinat instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 
și prelungită prin Decretul Președintelui României nr.240/2020. 
  Pe cale de consecință, instituirea stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile 
respectiv de la data de 16.03.2020 până la data de 14.05.2020, a determinat la nivelul 
autorității locale, suspendarea programului de relații cu publicul al compartimentelor 
funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
  Astfel, măsurile severe ce s-au impus pentru reducerea extinderii pandemiei cu 
noul coronavirus, au avut deja consecințe privind procesul de actualizare a dosarelor de 
locuințe sociale, până în prezent fiind actualizate numai 43 de dosare din totalul de 1701 
dosare nesoluționate din anii anteriori, aflate în evidențele noastre.  
  Ținând cont de faptul că stabilirea listei de priorități se face pe baza dosarelor nou 
depuse în cursul unui an și a celor nesoluționate din anii anteriori actualizate la termenele 
legale, iar  solicitanții ale căror dosare de locuință rămân neactualizate, nu pot fi incluși în 
listele de priorități, se impune prelungirea termenului de actualizare a dosarelor de 

locuință socială cu perioada de 60 zile echivalentă cu perioada în care, la nivel 

național, a fost instituită starea de urgență, ca o măsură privind garantarea accesului 

liber şi neîngrădit la o locuinţă precum şi tratamentul egal al cetăţenilor.  

 Însă, având în vedere condițiile actuale generate de evoluția pandemiei care au 
determinat autoritățile administrației publice locale să ia o serie de măsuri pentru 
organizarea activității astfel încât să fie evitat pe cât posibil contactul direct între 
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, propunerea de 
prelungire a termenului de actualizare a dosarelor de locuințe sociale, de la data de 
30.06.2020 până la data de 31.08.2020, a fost avizată electronic de către membri 
Comisiei Sociale.   

 Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului 
de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
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locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.21 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 privind Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate 
închirierii, art.129 alin.2 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

 1. modificarea Anexei la H.C.L. nr.122/29.09.2016 referitoare la Regulamentul 
de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor 
destinate închirierii, prin completarea art.34 cu un nou alineat, ce va avea următorul 
conținut:  

“Pentru anul 2020, se prelungește termenul de actualizare a documentelor 

necesare pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind ordinea de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, de 

la data de 30.06.2020 până la data de 31.08.2020”. 

 

 

 
         DIRECTOR EXECUTIV,                                                     ÎNTOCMIT, 

  Adriana Cîmpeanu                                                        ŞEF 
SERVICIU              Doina 
Miliana Pîrvu                    

   
                                                                                                                                              



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 80884/ 09.06.2020 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 77620/29.05.2020 al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 80863/09.06.2020 al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 

− O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 

foştilor proprietari; 
− Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României; 

− Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României; 

− HCL nr. 122/2016; 

− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind prelungirea termenului de actualizare a dosarelor de locuințe 
sociale, de la data de 30.06.2020 până la data de 31 august 2020. 
 

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