
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA      

                                    PROIECT 
   HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite 

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind 

statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 
septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European   

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.198560/2021, raportul nr.203070/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.203213/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a 
partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al 
senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociatii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Legii nr.96/2006 
republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European, Legii nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe 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; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, 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 lista de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în 
temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a 
Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind 
statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28  

            septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Contractul de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
pentru persoanele fizice si juridice prevăzute la art.1, va fi încheiat de către 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe  o perioada de 4 ani, pentru sediu.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 PATRIMONIU                                                                   
Serviciul  Patrimoniu                                                                        
Nr. 198560/04.11.2021  
                                                                                                                                                                                                                                         

     Referat de aprobare 
    la  proiectul  de hotărâre  privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în 
temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a 

partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și 
Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în 

Parlamentul European   
 

  
 Prin adresa nr. 173752/2021, domnul Andrițoi Nicolae Arthur, în calitate de Președinte al 
Uniunii Ziariștilor din Oltenia, solicită punerea la dispoziție a unui spațiu, cu titlu de închiriere, pentru 
desfășurarea activității. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 49 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, modificat prin Legea 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii alin (1) ,, Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele 
juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de 
posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii; b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor 
terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor.” 
  De asemenea, potrivit alin(2)din acelaşi act normativ ,, autorităţile administraţiei publice 
locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de 
prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile 
folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor.”  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.241/26.06.2017, modificată prin hotărârea nr 461/2019, 
Consiliul Local a aprobat criteriile și punctajele pentru evaluarea persoanelor fizice și juridice 
constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 republicată, privind asociații și fundații , al Legii 
nr.14/2003 a partidelor politice și al Legii nr. 96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al 
senatorilor, Deciziei  Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European,  în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui 
spațiu cu altă destinație pentru sediu, precum şi aprobarea procedurilor de constituire a dosarelor, de 
acordare a punctajelor aferente criteriilor prevăzute în hotărâre.  
 Conform  procedurii, lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Faţă de cele prezentate, este necesară şi oportună initierea unui  proiect  de hotărâre  privind 
aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru 
sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, 
privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 

de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European.  
 

 

 

                                                                                     Primar,  

                                                             Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 



   

      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 
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      RAPORT, 
privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a 

partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al 
senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a 

Statutului deputaților în Parlamentul European   
 
 
 

  Potrivit dispoziţiilor art. 49 alin (1) din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire 
la asociatii si fundatii, modificat prin Legea 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  ,, Autorităţile administraţiei publice 
locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin:  
 a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, 
în condiţiile legii;  
 b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii 
necesare desfăşurării activităţii lor.”  
 De asemenea, potrivit alin(2) din acelaşi act normativ ,, autorităţile administraţiei 
publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1). 
Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod 
explicit criteriile folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice aceste proceduri înainte 
de utilizarea lor.” 
  Pentru punerea în aplicare a prevederilor mai sus precizate, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.241/26.06.2017, modificată prin hotărârea nr 461/2019, Consiliul Local 
a aprobat criteriile și punctajele pentru evaluarea persoanelor fizice și juridice constituite în 
temeiul Ordonanţei nr.26/2000 republicată, privind asociații și fundații , al Legii nr.14/2003 
a partidelor politice și al Legii nr. 96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al 
senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European,  în vederea înscrierii în listele de priorități 
pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, precum şi aprobarea 
procedurilor de constituire a dosarelor, de acordare a punctajelor aferente criteriilor 
prevăzute în hotărâre.  
 Având în vedere prevederile acestei proceduri, facem următoarele precizări:  
 1.Listă de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, va cuprinde 
persoanele juridice şi fizice ce îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute de H.C.L. 



 

nr.241/2017, modificată prin hotărârea nr 461/2019  
 2.După înregistrarea cererii şi constituirea/completarea dosarului  cu actele prevăzute 
în  H.C.L. nr.241/2017, modificată prin hotărârea nr 461/2019, documentele au fost 
verificate din punct de vedere al conformităţii cu prevederile procedurii şi analizate sub 
aspectul incidenţei prevederilor legale .  
 3.Documentele prevăzute în Anexa nr.1 la H.C.L. nr.241/2017 modificată prin 
hotărârea nr 461/2019( criterii restrictive, criterii de eligibilitate,acte necesare constituirii 
dosarului) au constituit temeiul în baza căruia s-a stabilit dacă solicitantul poate beneficia 
sau nu de dreptul de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 4.În cazul în care, ca urmare a verificării, a rezultat faptul că nu au fost îndeplinite 
criteriile mai sus menţionate sau că nu a fost depus unul din documentele obligatorii în 
forma prevăzută în  H.C.L nr.241/2017 modificată prin hotărârea nr 461/2019 sau sub formă 
de înscris sub semnătură privată (angajament,declaraţie),dosarele nu au fost analizate. 
Solicitanţilor cu dosare incomplete, care se află în situaţia mai sus menţionată, nu le-au fost 
aplicate criteriile şi punctajele prevăzute în H.C.L. nr.241/2017 modificată prin hotărârea nr 
461/2019 şi nu au fost incluşi în lista privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă .  
 5.După analizarea documentelor, pentru un  solicitant ce a îndeplinit condiţiile şi 
criteriile prevăzute de Hotărârea nr.241/2017 modificată prin hotărârea nr 461/2019 s-au 
acordat punctajele aferente . 
 6.Calculul punctajului aferent criteriului ,, vechimea cererii” este calculat începând 
cu data înregistrării cererii.  
  7.Urmare aplicării criteriilor mai sus precizate  solicitantul a obținut următoarele 
punctaje : 
 -Uniunea Ziariștilor Din Oltenia-dosar 173752/01.10.2021= 40,25 mp 
 Astfel în baza punctajului final s-a stabilit ordinea solicitanţilor cu drept de atribuire 
a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, prin întocmirea listei de 
priorităţi cuprinzând denumirea solicitanţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor 
acordate, conform Anexei la prezentul raport după cum urmează :  
 

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 
(Puncte) 

1  Uniunea Ziariștilor Din Oltenia 173752/01.10.2021 40,25 

 
 În conformitate cu prevederile în H.C.L. nr.241/2017 modificată prin hotărârea nr 
461/2019, lista cuprinzând ordinea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă a fost facută publică, prin afişare la sediul/site-ul Primăriei Municipiului Craiova 
conform adresei nr.193081/28.10.2021 
 În termen de 7 zile calendaristice de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura 
Primăriei Municipiului Craiova. Contestaţia va cuprinde expres şi lipsit de orice echivoc 
datele de identificare ale celui care contestă şi ale celui contestat precum şi actele şi faptele 
contestate. Proba actelor şi faptelor contestate sau cea a afirmaţiilor cade în sarcina celui 
care contestă. La contestaţie se vor anexa toate documentele doveditoare în susţinerea 
acesteia.  



 

 Întrucât în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării nu au fost depuse 
contestaţii, lista pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu se 
modifică şi/sau completează, drept pentru care sunt îndeplinite condiţiile de oportunitate şi 
legalitate pentru a fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
 După aprobarea listei de către Consiliul Local al Municipilui Craiova, spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă vor fi atribuite în ordinea stabilită prin listă şi în funcţie de 
disponibilităţiile domeniului privat al Municipiului Craiova, de către Primarul Municipiului 
Craiova.  
 Menţionăm că prin adresa nr.167774/22.09.2021, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova a transmis lista spaţiilor disponibile în 
vederea închirierii ca spaţiu pentru sediu persoanelor juridice constituite în baza Ordonanţri 
nr.26/2000, a Legii 14/2003 a partidelor politice, a Legii 341/2004, Legii nr. 96/2006 
republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și a Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European. 
  Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce urmează a fi atribuite în 
conformitate cu prevederile H.C.L.nr.241/2017 modificată prin H.C.L. nr.461/2019  aparţin 
domeniului privat al Municipiului Craiova şi sunt administrate de RAADPFL Craiova .  
  Potrivit art.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aprobat prin  H.C.L 
nr.323/2015, una din activităţile principale ale regiei o constituie ,, întocmirea contractelor 
de închiriere, pentru spaţiile atribuite conform legii, ca urmare a procedurii de atribuire 
îndeplinită prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, către 
partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând cultelor religioase, a 
spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobile care se află în administrarea 
regiei, în urma hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova”. Astfel, contractele de 
închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă vor fi încheiate de RAADPFL 
Craiova pentru o perioadă de 4 ani:  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , Legii 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii 334/2006 privind finantarea 
activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Legii nr. 96/2006 republicată, 
privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 
septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, Legii 
241/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr.40/1999 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, H.G. nr.310/2007, Hotărârii Consiliului 
Local nr. 241/2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Local. nr.461/2019, Hotărârii 
Consiliului Local .nr.323/2015, Referatului de aprobare nr. 198560/04.11.2021 și   în temeiul   
art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.1 coroborat cu alin. 3 lit.g  din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem Consiliului Local 
al Municipiului Craiova:  
 1. Aprobarea listei de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a 
partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a 
Statutului deputaților în Parlamentul European , prevăzută în Anexa la prezentul raport. 



 

  2. Contractul de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
pentru persoanele juridice şi fizice prevăzute la punctul 1 din prezentul raport va fi încheiat 
de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe o perioadă de 4 ani, pentru sediu.  
 
           

             
Director Executiv, Șef Serviciu, 

Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

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

 
 
 



 

                                                                                                                                              ANEXA 

 

Listă priorităţi pentru  atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi 
fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a 

partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei 
Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 

European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru 
sediu .                                                                                                                                                                               

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 

(Puncte) 

1  Uniunea Ziariștilor Din Oltenia 173752/01.10.2021 40,25 
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