
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                 PROIECT 

                                                      
HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.196697/2021, raportul nr.205556/2021 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.205913/2021 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr. 114/1996,  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru 
dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional şi Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei 
(lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru 
locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor 
comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2021 referitoare la 
aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2021; 
          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 fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul excluderii locuinţei situată în 
municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.7 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 5 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 



 
 
 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1, 2, 3 şi 4 din 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la punctul 5 din anexa la prezenta 
hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.196697/02.11.2021  
                

 
REFERAT APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale destinate 

închirierii persoanelor îndreptățite în condițiile Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
 

 Prin H.C.L. nr.57/25.02.2021 a fost aprobată lista de priorități cu solicitanții care au acces la 
locuințele sociale, în anul 2021. 

Până în prezent, din fondul de locuințe sociale închiriate la nivelul autorității locale, au devenit 
disponibile, prin predarea locuințelor de către foștii chiriași, 3 unități locative ce au în compunere 2 camere. 

Potrivit prevederilor art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006, 
locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite 
vacante pe perioada exploatării, se repartizează de către Consiliul Local mai întâi chiriaşilor evacuaţi din 
imobile naţionalizate şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite 
prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată şi modificată prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. 
nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 

 Însă, având în vedere că unicul titular înscris în lista de priorități pentru repartizarea locuințelor 
destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, a beneficiat deja de repartizarea unei locuințe potrivit H.C.L. 
nr.193/27.05.2021, toate locuințele devenite vacante, au făcut obiectul propunerilor de repartizare către 
titularii înscriși în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale aprobată în condiţiile Legii 
nr.114/1996, republicată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2021 – Anexa 1. 

Astfel, repartizarea unităților locative disponibile din fondul locativ constituit la nivelul autorității 
locale, se realizează prin preluarea solicitanților înscriși în lista de priorități, conform opțiunilor exprimate în 
ordinea de prioritate aprobată, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de 
locuință.  

 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 repartizarea unor                                                                                                            
locuințe sociale devenite disponibile în municipiul Craiova, proiect de hotărâre care, împreună cu 
documentele justificative, urmează  a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.    
                  
                           

          
          PRIMAR, 

               Lia Olguța Vasilescu                                         
                    

               DIRECTOR EXECUTIV,  
                              Adriana Cîmpeanu                      
                                                                            



MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
Direcţia Fond Locativ şi          
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe                            
Nr.205556/16.11.2021         
                           

RAPORT DE SPECIALITATE,  
privind repartizarea a cinci locuinţei sociale destinată închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii 

nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în 
proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite vacante pe perioada exploatării, se repartizează de către Consiliul 
Local mai întâi chiriaşilor evacuaţi din imobile naţionalizate prevăzuţi la  art.1 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 şi apoi, în 

ordinea de prioritate stabilită de autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte 

sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 
La nivelul lunilor octombrie și noiembrie 2021, din fondul de locuințe sociale închiriate la nivelul autorității 

locale, au devenit disponibile, prin denunțarea contractelor de închiriere de către foștii chiriași sau prin decesul unor 
titulari de contract, 5 locuințe sociale compuse din 2 camere. 

 Situația celor 5 locuinţe devenite vacante pe perioada exploatării, se prezintă după cum urmează:   
  

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ Structura Titularul dreptului de administrare 

1 Calea Severinului nr.30A, BL.B05, sc.1, ap.1 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. 

2 Calea Severinului nr.30C, BL.B03, sc.1, ap.11 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. 

3 Bdul Decebal nr.91A, Bl.N14, Sc. 1, Ap.7 
1 camere şi dependinţe 

P.M.C. 

4 Calea Severinului nr.30B, BL.B04, sc.1, ap.1 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. 

5 Str. Theodor Aman, nr.1, Bl. Casa Albă, Sc.C2, 
Ap.22  
2 camere şi dependinţe 

R.A.A.D.P.F.L. 

 
Potrivit prevederilor art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din 

fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite vacante pe perioada 
exploatării, se repartizează de către Consiliul Local mai întâi chiriaşilor evacuaţi din imobile naţionalizate şi apoi, în 
ordinea de prioritate stabilită de autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată şi 
modificată prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte sociale/destinate 
inchirierii din fondul locativ de stat. 

  Însă, având în vedere că unicul titular înscris în lista de priorități pentru repartizarea locuințelor destinate 
închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor 
proprietari, a beneficiat deja de repartizarea unei locuințe potrivit H.C.L. nr.193/27.05.2021, locuințele disponibile au făcut 
obiectul propunerilor de repartizare către titularii înscriși în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale 
aprobată în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2021 
– Anexa 1.  
 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, evitandu-se repartizarea unor spatii 

excedentare. 



 La data repartizării locuinţelor sociale, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces 
prevăzute de lege şi anume: 

a) să nu deţină în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 

b) să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 

c) sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte; 

d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 

e) să aibă un venit mediu net lunar/persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar 

pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care 

se analizeaza cererea precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 
Având în vedere ordinea de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.57/2021, pentru redistribiuirea locuinţelor 

devenite vacante, au fost transmise oferte de repartizare titularilor care au familia compusă din 2 și mai mult de 2 

peroane, preluați de la numerele de ordine 27, 30, 31, 33 și 35. 
Condiţiile de depunere a opţiunilor de repartizare au fost aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin comunicări 

nominale, iar situatia solicitarilor se prezinta astfel: 
 

Nr 
de ordine 
potrivit 

HCL 

Titular/Numar ordine lista 
de prioritati 

Nr 
pers 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare 

Obs. 

Nedeţinerea unei locuinţe în proprietate 

venitul mediu 
net/membru de familie 
realizat în ultimele 12 
luni - mai mic decât 
venitul comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul 

buletin statistic anterior 
lunii în care se 

repartizează locuinţa 
respectiv 3517 lei 

(venitul aferent lunii 
septembrie 2021 

comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în 

data de 11.11.2021) 

1 GINSOC MARIUS 1 
- - - - Decedat 

2 
STOICA GILDA 
DELIA 2 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

194/2021 

3 
STEULICA DAIANA 
VIORICA 1 

     Soluționat H.C.L. 
nr.276/29.07.2021 

4 
BUSIU 
ALEXANDRINA 1 

- - - - - 

5 STOICA MARIAN 1 
- - - - - 

6 
VASILE FLORIN 
IONUT 1 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

138/2021 

7 
RICEA LENUTA 
ROXANA 1 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

138/2021 

8 
CALDARARU 
FLORIN 1 

- - - - - 

9 
CIRSTEA ELENA 
ALINA 1 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

138/2021 

10 SERBAN LUMINITA 3 
- - - - 

Soluționat H.C.L. 
138/2021 

11 
ZAMFIRESCU 
VERONICA 1 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

138/2021 

12 BIMBAI LAMAIA 1 
- - - - - 

13 
CHIVU 
FLORENTINA 1 

- - - - - 

14 
POPESCU 
MARIANA LIZA 1 

- - - - 

Respingere cerere 
urmare a verificărilor 

efectuate privind 
îndeplinirea criteriilor 

restrictive, s-a constatat 
faptul că dna Popescu 

are calitatea de chiraș la 



o locuință proprietatea 
autorității locale, în data 

de 27.05.2001, fiind 
înscrisă în contractul de 

închiriere deținut de 
socrul său  

15 TUDOSE SORIN 1 
- - - - - 

16 FLORICEL VIENA 1 
- - - - - 

17 DINUTI VIOREL 1 
 - - - - - 

18 SANDU MARIA 1 
- - - - 

Soluționat H.C.L. 
138/2021 

19 
BENGIN NARCIS 
FLORIN 3 

- - - - 
Soluționat H.C.L. 

194/2021 

20 

GHEORGHE 
LACRAMIOARA 
CLAUDIA 1 

- - - - Soluționat H.C.L. 
276/2021 

21 
VIRVOREANU 
FLORENTIN ION 1 

- - - - - 

22 ION AURORA 1 
- - - - - 

23 
DUMITRU 
CONSTANTIN 2 

- - - - Soluționat H.C.L. 
361/2021 

24 MITRAN IOANA 1 
- 

- 
 

- - - 

25 
BĂLUȚĂ SIMONA 
LEONIDA 1 

- - - - - 

26 PUICĂ MIOARA 1 
- - - - - 

27 

IONETE 
LOREDANA 
RODICA 2 

 Cererea nr.200292/08.11.2021 
 Calea Severinului, nr.30A, Bl.B05, 
sc.1, ap.1 

Decl. Notariala 5852/04.11.2021 
SPN Diaconu și Cernobai, 

Certif. fiscal 
nr.756018/05.11.2021  

800 lei 

Comunicar
ea 

nr.198671/
04.11.202

1 

- 

28 GHIȚĂ GABRIELA 1 
- - - - - 

29 
CIMPOACĂ 
MARIANA 1 

- - - - - 

30 
CÎRJAN MARIA 
CRISTINA 2 

 Cererea nr.200365/08.11.2021 
 Calea Severinului, nr.30C, Bl.B03, 
sc.1, ap.11  

Decl. Notariala 5877/05.11.2021 
SPN Diaconu și Cernobai, 

Certif. fiscale 
nr.756320/05.11.2021 și 
nr.756326/05.11.2021 

 1270 lei 

Comunicar
ea 

nr.198672/
04.11.202

1 

- 

31 MITRICĂ ION 3 

 Cererea nr.202294/10.11.2021 
 Bdul Decebal nr.91A, Bl.N14, Sc. 1, 
Ap.7 

Decl. Notariala 
nr.2574/09.11.2021 și 

nr.2578/09.11.2021 BIN Papa 
Andreea Diana, 
Certif. fiscale 

nr.756812/08.11.2021, 
nr.756814/08.11.2021 și 
nr.756806/08.11.2021 

 2511 lei 

Comunicar
ea 

nr.200083/
08.11.202

1 

- 

32 BUZATU IULIAN 1 
- - - - - 

33 IORDACHE ETA 3 

 Cererea nr.200854/08.11.2021 
 Calea Severinului, nr.30B, Bl.B04, 
sc.1, ap.1 

Decl. Notariala 1809/27.11.2021 
BIN Ofelia Drăgancea, 

Certif. fiscale 
nr.757057/08.11.2021 și 
nr.757054/08.11.2021 

 - 

Comunicar
ea 

nr.200117/
08.11.202

1 

 

34 DOBRE NICUȚA 1 
- - - - - 

35 
GHEORGHE 
ȘTEFANIA DANIELA 4 

 Cererea nr.202477/10.11.2021 
 Str. Theodor Aman, nr.1, Bl. Casa 
Albă, Sc.C2, Ap.22  

Decl. Notariala 2602/10.11.2021 
BIN Diaconescu Gelu Emilian, 

Certif. fiscal 
nr.760681/09.11.2021  

345 lei 

Comunicar
ea 

nr.200101/
08.11.202

1 

- 

  
 Astfel,  propunerile de repartizare vizează 5 titulari  care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în 
ordinea stabilită prin H.C.L. nr.57/2021 de la: 
  poz.27 – Ionete Loredana Rodica (Calea Severinului, nr.30A, Bl.B05, sc.1, ap.1); 
  poz.30 – Cîrjan Maria Cristina (Calea Severinului, nr.30C, Bl.B03, sc.1, ap.11 ); 



  poz.31 – Mitrică Ion (Bdul Decebal nr.91A, Bl.N14, Sc. 1, Ap.7); 
  poz.33 – Iordache Eta (Calea Severinului, nr.30B, Bl.B04, sc.1, ap.1); 
  poz.35 – Gheorghe Ștefania Daniela (Str. Theodor Aman, nr.1, Bl. Casa Albă, Sc.C2, Ap.22 ). 
  
  Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele 
sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate 
sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele sociale aparţin domeniului public 

al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi 
şi reabilitarea unor construcţii existente. 
 Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, locuintele sociale se administreaza prin grija autoritatilor 
administratiei publice locale. 
 Menționăm ca toate cele 5 locuințe sociale propuse spre repartizare aparţin domeniului public al Municipiului 
Craiova. Potrivit prevederilor H.C.L. nr.136/28.03.2013, locuința situată în Craiova, Bdul Decebal nr.91A, bl.N14, sc.1, 
ap.7 face obiectul proprietăţii publice a Municipiului Craiova, are destinaţia de locuinţă socială şi este inclusă în fondul 

unic de locuinte sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 

locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, devenind astfel necesară actualizarea acestui fond în sensul excluderii 
locuinţei sus-menţionată.  

Stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art.44 şi 45 din Legea nr.114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.310/2007. 
      Faţă de cele prezentate şi ținând cont de avizul favorabil al Comisiei Sociale, în conformitate cu prevederile Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului 
Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, H.G. nr.310/2007, Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2021 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ 
de stat, în anul 2021 şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. 
nr.136/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin excluderea locuinţei situată în Craiova, Bdul Decebal 
nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.7;  
    2. Repartizarea, în vederea închirierii în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a 5 locuinţe sociale către persoanele prevăzute în Anexa la prezentul raport; 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze contractele de închiriere pentru 
locuinţele prevăzute la punctele 1, 2, 3 și 4 din anexa la prezentul raport; 
 4. Încheierea contractului de închiriere ce are ca obiect locuinţa prevăzută la punctul 5 din anexa la 
prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
   

                    DIRECTOR EXECUTIV,      
                           Adriana Cîmpeanu        

           Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        
           legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului   
           Data 
           Semnatura                
                                           ÎNTOCMIT, 
                                         ȘEF SERVICIU 

                         Pîrvu Doina Miliana 

                         Îmi asum responsabilitatea pentru  
                            fundamentarea, realitatea și legalitatea  
                            întocmirii acestui act oficial  

                                           Data 

                                          Semnatura   

              



  ANEXA 

  

Propuneri de repartizare a 5 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite în conformitate cu prevederile 
Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

Nr. 
crt. 

Nr.ordine 
prioritate 
conf.HCL 
57/2021 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 
TEHNICE 

TITULARUL DREPTULUI 
DE ADMINISTRARE 

1 27 IONETE LOREDANA 
RODICA 

Calea Severinului, nr.30A, Bl.B05, sc.1, ap.1 
2 camere şi dependinţe 
Suprafaţa locuibilă: 30,80  mp  
Dependinte exclusive: 27,10 mp 
Suprafaţă utilă: 57,90 mp 

P.M.C. 

2 30 

CÎRJAN MARIA 
CRISTINA 

Calea Severinului, nr.30C, Bl.B03, sc.1, ap.11 
2 camere şi dependinţe 
Suprafaţa locuibilă: 30,80  mp  
Dependinte exclusive: 27,10 mp 
Suprafaţă utilă: 57,90 mp 

P.M.C. 

3 31 

MITRICĂ ION 

Bdul Decebal nr.91A, Bl.N14, Sc. 1, Ap.7 
2 camere şi dependinţe 
Suprafaţa locuibilă: 29,13 mp 
Dependinte exclusive: 25,77 mp 
Suprafaţă utilă: 54,90 mp 

P.M.C. 

4 33 

IORDACHE ETA 

Calea Severinului, nr.30B, Bl.B04, sc.1, ap.1 
2 camere şi dependinţe 
Suprafaţa locuibilă: 30,80  mp  
Dependinte exclusive: 27,10 mp 
Suprafaţă utilă: 57,90 mp 

P.M.C. 

5 35 

GHEORGHE 
ȘTEFANIA DANIELA 

Str. Theodor Aman, nr.1, Bl. Casa Albă, Sc.C2, 
Ap.22 
2 camere şi dependinţe 
Suprafaţa locuibilă: 36  mp 
Dependințe exclusive: 17 mp 
Dependinte comune: 5,70 mp 
Suprafata utilă: 58,70  mp 

R.A.A.D.P.F.L. 

 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 205913/ 16.11.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 196697/02.11.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul de specialitate nr. 205556/16.11.2021 al Direcției Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea locuintei nr. 114/1996; 
 H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 
 O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 

construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional; 
 HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii; 
 HCL nr. 57/2021 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2021;  

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
Propunerea privind repartizarea a cinci locuinţei sociale destinată închirierii persoanelor 

îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
    DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 16.11.2021         Data 16.11.2021              
Semnatura          Semnatura           
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