
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 

                       PROIECT 
 
                                                      HOTĂRÂREA NR._______ 

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 2022 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.209642/2021, raportul nr.217189/2021 
al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.218920/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune 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 2022; 
 În conformitate cu prevederile art.2 lit.c, art.42, art.43, art.48 din Legea Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 alin.1, alin.3 
şi art.30 alin.2, alin.5 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei 
nr.114/1996, art.1 alin.3 din Ordonanţa 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, aprobată prin Legea 
nr.84/2008; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. q, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, care vor rămâne vacante în 
municipiul Craiova în anul 2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
stat, care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2022, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 
 



Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii, 
prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet 
a instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.5. 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, 
Lia-Olguţa VASILESCU 

 

        SECRETAR GENERAL, 
         Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.209642/22.11.2021      
 
 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre 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 2022 
 
 

 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 Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, locuințele sociale se administrează prin grija autorităților administrației publice 
locale. 

Potrivit dispoziţiilor 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 cu prioritate persoanelor şi/sau familiilor evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari 
prevăzute 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 şi modificată prin O. U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000. 
Astfel, având în vedere că în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe se afla un număr total de 60 dosare (cereri însoţite 

de documente justificative) constituite pentru repartizarea unei locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare 
din case naţionalizate, dintre care, un singur titular a dat curs comunicării de actualizare, iar ulterior a solicitat retragerea dosarului de 
locuință, pentru anul 2022 nu se va întocmi lista de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii 
familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naționalizate. Pe cale de consecință, se impune întocmirea unor noi liste privind 

ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale respectiv locuințe destinate închirierii din fondul locativ de stat, ce 

vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2022. 
În conformitate cu prevederile art.1 alin 2 din H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996, Comisia Socială va analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs 
cererile pentru locuinţe şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 
următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită. 
 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a 

locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, se realizează în mod obligatoriu după criteriile prevăzute la 

art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi la art.21 alin.1 

şi art.30 alin.2 din H.G. nr.1275/2000, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea 

nr.122/29.09.2016.  
 În conformitate cu prevederile art.38 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, listele privind ordinea de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe, se stabilesc/se refac în condiţiile legii, în acestea fiind cuprinşi toţi solicitanţii (persoane singure, familiile 
formate din 2 sau mai multe persoane) care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile 
de ierarhizare; înscrierea în aceste liste nu implică şi obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte 
numărul solicitanţilor poate fi mai mare decat numărul locuinţelor ce devin vacante din fondul închiriat, iar pe de altă parte, la data 
repartizării efective a locuinţelor, solicitanţii pot să nu mai indeplinească toate criteriile prevăzute de lege, unii dintre aceştia pot avea 
situaţia locativă deja rezolvată sau pot să refuze locuinţa repartizată. 
 Solicitanţii înscrişi în listele de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil din 
anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. 
 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 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 ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova,  în anul 2022,  proiect care împreună cu documentele 
justificative, urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 

 PRIMAR, 
Lia Olguța Vasilescu 

                                                                  
          ÎNTOCMIT, 

               DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                   Adriana Cîmpeanu 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ si 
Control Asociatii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.218684/07.12.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE,  

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, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2022 

 

 Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele sociale se atribuie cu chirie subvenționată 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 Hotararea 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. 

Potrivit dispoziţiilor 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 cu prioritate persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari prevăzute 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 şi modificată 

prin O. U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000. 
Astfel, având în vedere că în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe se afla un 

număr total de 60 dosare (cereri însoţite de documente justificative) constituite pentru 
repartizarea unei locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din 
case naţionalizate, dintre care, un singur titular a dat curs comunicării de actualizare, iar 
ulterior a solicitat retragerea dosarului de locuință, pentru anul 2022 nu se va întocmi lista 
de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii familiilor 
evacuate/în curs de evacuare din imobile naționalizate. Pe cale de consecință, se impune 

întocmirea unor noi liste privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 

sociale respectiv locuințe destinate închirierii din fondul locativ de stat, ce vor rămâne 

vacante în municipiul Craiova în anul 2022. 
În conformitate cu prevederile art.21 alin 2 din H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, Comisia Socială analizează până la data de 1 noiembrie a anului în curs 



 

cererile pentru locuinţe şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local, lista cuprinzând 

solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de 

prioritate stabilită. 
Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, se realizează în mod obligatoriu după criteriile prevăzute la art.42, art.43 şi 
art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi la art.21 alin.1 şi art.30 alin.2 din H.G. nr.1275/2000, criterii adoptate şi de Consiliul 

Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr.122/29.09.2016. 
Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un 

venit mediu net lunar pe persoană, 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 analizează cererea, precum şi anterior 

lunii în care se repartizează locuinţa. 
Astfel, pot beneficia de o locuinţă socială/destinată închirierii din fondul locativ de 

stat, familiile sau persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
a) nu deţin în proprietate o locuinţă; 
b) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 

         c) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi executie pentru realizarea 
unei locuinţe; 

d) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
        e) au un venit mediu net lunar pe persoană, 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 analizează cererea 
(anterior lunii iunie 2021) respectiv mai mic de 3492 lei (venitul aferent lunii mai 2021 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 12.07.2021, prin comunicatul de 
presă nr.179) - condiţie necesară numai pentru stabilirea accesului la locuinţele sociale; 
accesul la locuinţele destinate închirierii din fondul locativ de stat se face pe baza criteriilor 
restrictive sus-menţionate, indiferent de venitul realizat. 

 Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale 
care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite de acestea, şi de ele pot beneficia, în 
ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi 
familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu 
handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii Legii nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite. 

Lista de priorităţi reprezintă documentul în baza căruia se face repartizarea efectivă 
a locuinţelor şi cuprinde toţi solicitanţii care îndeplinesc criteriile restrictive sus-
menţionate, în ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 

Având în vedere că în prezent, în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe se află 
un număr total de 1345 dosare de locuinţă socială, din care 1314 dosare nesoluţionate din 

anii anteriori şi 31 dosare nou depuse în primul semestru al anului curent precum şi un 



 

număr de 138 dosare constituite pentru repartizarea unei locuinţe destinate închirierii din 
fondul locativ de stat (136 dosare nesolutionate din anii anteriori şi 2 dosar nou depus în 
primul semestru al anului curent), în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local 

nr.122/29.09.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale 

pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii, facem următoarele 

precizări: 
1.Stabilirea listelor de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale/destinate 

închirierii din fondul locativ de stat, se face pe baza dosarelor nou depuse şi a dosarelor 
nesoluţionate din anii anteriori şi actualizate în primul semestru al anului în curs (art.34 
alin.1 din Anexa la H.C.L. nr.122/29.09.2016). 

2. Documentele justificative ce trebuiau depuse de titular, soţ/soţie, şi copii majori, în 
vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces (actualizare dosar), sunt conform 
Anexei 11 la H.C.L. nr.122/2016, după cum urmează:  

 

a) documente doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni; 
b) 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); 

c) orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei 
solicitante (situaţia locativă, starea civilă etc.). 

Înscrisurile menţionate la punctele a), b) şi c) de mai sus, care au stat la baza 
aplicării criteriilor prevăzute în Anexa 5 la H.C.L. nr.122/2016, sunt eliberate în perioada 

01 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021; 
3. Documentele necesare reconfirmării îndeplinirii condiţiilor de acces precum şi 

perioada de depunere a documentelor actualizate în vederea înscrierii în listele de priorităţi 
aferente anului 2022, au fost aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin cele 1314 comunicări 

nominale transmise solicitanţilor de locuinţe sociale înregistrate la nr.94784/31.05.2021 şi 

respectiv 136 comunicări nominale transmise solicitanţilor de locuinţe fond de stat 

înregistrate la nr.94787/31.05.2021; 

4. Data de referinţă pentru calculul punctajului coincide cu data limită de 
înregistrare a dosarelor noi respectiv de actualizare a celor nesoluţionate din anii anteriori 
respectiv 30 iunie 2021; 

5. În primul semestru al anului 2021 au fost înregistrate 56 dosare noi pentru 
repartizarea unei locuinţe sociale, respectiv 2 dosare noi pentru repartizarea unei locuinţe 
din fondul locativ de stat şi având în vedere că actele anexate la cerere sunt deja eliberate 
în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, pentru cele 58  dosare nu a fost necesară actualizarea 
documentelor privind situaţia socială şi locativă a titularilor; 

6. În vederea stabilirii accesului la locuinţe şi acordării priorităţilor, dosarele pentru 
repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, au fost 
supuse verificării, în acest scop urmărindu-se atât îndeplinirea criteriilor de acces prevăzute 
de lege în raport de categoria de locuinţa solicitată cât şi existenţa documentelor 
justificative necesare în conformitate cu actul normativ emis la nivel local. 



 

Urmare a verificarilor efectuate, dosarele de locuinţă s-au încadrat potrivit art.31 
alin.1 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, în una din următoarele situaţii: 

a) Dosare admise: dosare ai căror solicitanţi îndeplinesc în mod cumulativ 
condiţiile de acces prevăzute de lege şi care conţin toate înscrisurile necesare pentru 
aplicarea criteriilor stabilite prin punctaj; 

b) Dosare incomplete: dosare care nu conţin toate documentele necesare verificării 
îndeplinirii criteriilor de acces şi/sau aplicării sistemului de punctare; 

c) Dosare neactualizate: dosare ai căror solicitanţi nu au reconfirmat îndeplinirea 
criteriilor de acces prin documente actualizate la termenele stabilite de Consiliul Local; 

d) Dosare respinse: dosare care nu corespund prevederilor legale 
(solicitanţii nu îndeplinesc condiţiile de acces prevăzute de lege). 

Solicitanţii de locuinţă ale căror dosare sunt incomplete precum şi solicitanţii de 
locuinţă ale căror dosare au rămas neactualizate, nu pot fi incluşi în listele de priorităţi; 
solicitanţii care nu pot fi incluşi în listele de priorităţi din anul respectiv pot fi incluşi în 
listele de priorităţi din anii următori cu condiţia reconfirmării îndeplinirii criteriilor de 
acces prin documente actualizate la termenele legale. 

Urmare a comunicărilor transmise tuturor solicitanţilor de locuinţe sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat aflaţi în evidenţă, cât şi a înregistrarii de noi dosare în 
primul semestru al anului 2021, au rezultat următoarele situaţii: 

- 84 dosare de locuinţă socială nesoluţionate din anii anteriori au fost actualizate 
complet până la data de 30.06.2021; 

- 17 dosare de locuinţă socială nou depuse în primul semestru al anului 2021 - sunt 
dosare complete şi respectă prevederile legale; 

- 2 dosare de locuinţă destinată închirierii din fondul locativ de stat nou depuse în 
primul semestru al anului 2021 - sunt dosare complete şi respectă prevederile legale; 

- 9 dosare de locuinţă destinată închirierii din fondul locativ de stat nesoluţionate din 
anii anteriori au fost actualizate complet până la data de 30.06.2021; 

- 5 dosare de locuinţă socială au optat pentru înscrierea în ambele liste de priorităţi 
asfel că vor figura şi în lista pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
locativ de stat; 

- 37 dosare de locuinţă socială/destinată închirierii din fondul locativ de stat, sunt 
incomplet constituite/actualizate; 

- 1320 dosare de locuinţă socială/destinată închirierii din fondul locativ de stat, au 
ramas neactualizate şi nu pot fi incluse în listele de priorităţi; 

 - 19 dosare de locuinţă socială/destinată închirierii din fondul locativ de stat 
anulate, retrase sau care nu corespund prevederilor legale şi nu pot fi incluse în lista de 
priorităţi; situaţiile care au condus la respingerea dosarului: domiciliu altă localitate, chiriaș 
P.M.C./R.A.A.D.P.F.L., înstrăinare locuință, ocupare abuzivă locuinţă proprietatea 
Municipiului Craiova. 

 

7. Potrivit art.32 alin.1 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, dosarele admise au fost 
supuse evaluarii prin aplicarea sistemului de punctare în conformitate cu criteriile aprobate 
de Consiliul Local al Municipiului Craiova în Anexa 5 la hotărârea sus-menţionată; în 
acest sens au fost completate fişele de evaluare potrivit art.32 alin.2, prin înscrierea 



 

punctajului obţinut la fiecare criteriu/ subcriteriu, precum şi a punctajului total stabilit prin 
însumarea punctelor acordate. 

După prelucrarea automată a datelor, ca urmare a introducerii fişelor de evaluare în 
registrul electronic de evidenţă, s-a procedat la elaborarea situaţiei solicitanţilor care au 

acces la locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat precum şi a situaţiei 

privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor de locuinţe sociale/destinate închirierii 

din fondul locativ de stat, acestea fiind prezentate spre analizare şi avizare comisiei sociale. 
În urma analizării acestor situaţii, în conformitate cu prevederile art.33 din H.C.L. 

nr.122/29.09.2016, Comisia Socială va prezenta Consiliului Local al Municipiului Craiova 
lista solicitanţilor care au acces la locuinţe precum şi propuneri privind ordinea şi modul de 
soluţionare a cererilor ce se vor materializa în liste de priorităţi pentru repartizarea 
locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat ce vor rămâne vacante în 
anul 2022. 

8. În conformitate cu prevederile art.42, art.43 din Legea nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.21 alin.1, art.30 alin.2 din H.G. nr.1275/2000, 
Anexei 5 la H.C.L. nr.122/29.09.2016, criteriile de repartizare a locuinţelor 
sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, stabilite prin punctaj, sunt: condiţiile 
de locuit, numărul copiilor în întreţinere, starea de sănătate, persoane şi familii evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tineri care au 
vârsta de până la 35 ani, tineri proveniti din instituţii de ocrotire socială, beneficiarii Legii 
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii Decretului-lege 
nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, văduvele şi veteranii de 
război, venitul mediu net lunar/membru de familie realizat în ultimele 12 luni, vechimea 
cererii de locuiţă. 

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, s-au aplicat numai solicitanţilor care 
au îndeplinit în totalitate criteriile de acces (restrictive) menţionate mai sus în prezentul 
raport. 

Astfel, pentru 101 dosare de locuinţe sociale (17 dosare nou depuse în primul 
semestru al anului curent şi 84 dosare rămase nesoluţionate din anii anteriori şi actualizate 
complet până la termenul limită prevăzut de H.C.L. nr.122/2016) şi 11 dosare de locuinţe 

destinate închirierii din fondul locativ de stat (2 dosare nou-depuse, 9 dosare rămase 
nesoluţionate în anii anteriori şi actualizate complet în primul semestrui al anului 2021), s-
au aplicat criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016 - Anexa 5, după cum 
urmează: 

 

1. Condiţii de locuit 

1.1) 1 persoană/1 camera .................................................................... 1 punct/1 pers 
1.2) 2 persoane/2 camere ...  1 punct/1 pers 
1.3) 3 - 4 persoane/3 camere .............................................................. 1punct/1 pers 
1.4) 5 - 6 persoane/4 camere ...  1 punct/1 pers 
1.5) 7 - 8 persoane/5 camere ...  1 punct/1 pers 



 

Nota: s-a acordat câte un punct pentru fiecare membru al familiei care nu are 
asigurată norma locativă şi pentru alte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul 
şi nu au asigurată norma locativă conform exigenţelor minimale prevăzute de Legea 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asa cum au fost 
descrise mai sus. 

Pentru acordarea corectă a punctajului în cadrul acestui criteriu, s-au efectuat toate 
demersurile necesare în vederea stabilirii şi determinării situaţiei de fapt a solicitanţilor, 
materializate prin efectuarea de anchete sociale, ocazie cu care au fost luate, după caz, 
declaraţii ale ocupanţilor, vecinilor, reprezentanţilor asociaţiei de proprietari/locatari sau au 
fost consultate listele de întreţinere afişate la sediile asociaţilor de proprietari/locatari. 

În temeiul constatărilor şi actelor întocmite ca urmare a verificării în teren (ancheta 
sociala) coroborate cu actele de identitate anexate la dosarele de locuinţă, s-a efectuat 
norma locativa prin raportarea numărului de persoane care locuiesc şi gospodăresc 
împreună la numărul de camere în folosinţă. 

Pentru exemplificare, în cazul în care într-un imobil compus din 3 camere locuiesc 
3 familii respectiv 7 persoane, norma locativa este neasigurată pentru 3 persoane (7 - 4), la 
acest criteriu acordându-se 3 puncte numai în cazul în care în dosarul de locuinţă se află 
acte de identitate pentru toate cele 7 persoane declarate şi numai dacă această situaţie a fost 
constatată şi cu ocazia efectuării anchetei sociale. 

În cazul în care au existat neconcordanţe între numărul de persoane declarat de 
solicitanţii de locuinţă şi numărul de persoane constatat la verificarea în teren, pentru 
stabilirea punctajului au fost luate în calcul numai persoanele care au prezentat documente 
de identitate şi care figurează în evidenţele asociaţiilor de proprietari/locatari la plata 
cheltuielilor de întreţinere. 

 

2. Numărul copiilor în întreţinere 
2.1) ......................................................................................... Pentru fiecare 

copil, până la 4 copii inclusiv ................................................................ 1 punct/copil 
2.2) Pentru fiecare copil, ce depăşeşte 4 copii ..........  2 puncte/copil 

 

Nota: dacă titularul cererii are un copil în întreţinere, primeşte 1 punct, prin urmare 
pănă la 4 copii se va adauga întotdeauna 1 punct; fiecare copil ce depăşeşte 4 copii, 
primeşte 2 puncte. 

S-a acordat punctaj şi pentru copiii deveniţi majori, aflaţi în continuarea studiilor, 
până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani. 

Astfel, s-au acordat punctaje pentru 63 copii minori şi majori (elevi/studenţi), dintre 
care 57 se regăsesc pe lista de locuinţe sociale, iar 6 pe lista de locuinţe destinate 

închirierii din fondul de stat. 

3. Starea de sănătate a familiei 

3.1) .........................................................................................Handicap grav 
sau invaliditate gr.1 ............................................................................... 6 puncte/pers 



 

3.2) ............................................................ Handicap accentuat sau invaliditate 
gr.II  ....................................................................... 4 puncte/pers 

3.3) Handicap mediu/boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al 
familiei şi care necesită o cameră în plus conform O.U.G. 
nr.40/1999 ...................................................................................................... 2 puncte/pers 

 

Nota: În cadrul acestui criteriu, punctajul s-a acordat numai dacă actele medicale 
anexate au fost valabile la data limită de actualizare a 
dosarului de locuinţă (30.06.2018). 
Astfel, s-au acordat: 
- 6 puncte pentru 6 solicitanţi de locuinţe sociale şi pentru 1 solicitant de locuinţă 

din fondul de stat, care au prezentat certificat de handicap grav/invaliditate gr.I; 
 4
 puncte pentru 13 solicitanţi de locuinţă socială şi pentru 1 solicitant de locuinţă 

din fondul locativ de stat, care au prezentat certificat de handicap 
accentuat/invaliditate gr.II; 
 2
 puncte pentru 9 solicitanţi de locuinţă socială şi pentru 1 solicitant de locuinţă din 

fondul locativ de stat, care au prezentat certificat de handicap mediu. 
 
 

4. Persoane/familii evacuate sau în curs de evacuare 
4.1) Persoane/familii evacuate din locuinţe naţionalizate şi 

retrocedate 15 puncte 
4.2) Persoane/familii în curs de evacuare din locuinţe naţionalizate şi 

retrocedate 10 puncte 
 

Nota: Acest criteriu nu s-a aplicat, întrucât niciunul dintre solicitanţii care au depus 
documente în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, nu a anexat înscrisuri din care să rezulte 
calitatea de beneficiar al 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. 

 

 5. Tineri    cu    vârsta    de    până    la    35    ani    (titular şi soţ/soţie)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5puncte/pers 
 

Nota: Prevederile referitoare la tinerii în vârstă de până la 35 ani se aplică şi 
familiei în care unul din soţi are vârsta de până la 35 ani. 

Astfel, punctajul în cadrul acestui criteriu, s-a acordat după cum urmează: La 
categoria locuinţe sociale: 

- 10 puncte pentru o familie în care ambii soţi au vârsta de până la 35 ani la 
data de 30.06.2021; 



 

           - 5 puncte pentru 3 familii în care unul din soţi are vârsta de pană la 35 ani la 
data de 30.06.2021; 

         - 5 puncte pentru 31 solicitanţi persoane singure/familii monoparentale la care 
titularii au vârsta de până la 35 ani la data de 30.06.2021. 

La categoria de locuinţe destinate închirierii din fondul locativ de stat: 
          - 5 puncte pentru 3  solicitanți persoane singure/familii monoparentale la care 

titularii au vârsta de până la 35 ani la data de 30.06.2021; 
 

6. Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 puncte/pers 

Nota: 21 solicitanţi de locuinţe sociale care provin sau sunt instituţionalizaţi în 

case de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani au primit pe baza înscrisurilor 
prezentate, 15 puncte în cadrul acestui criteriu. 

 

7. Beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, văduvele şi veteranii de 
război 3 puncte 

 

Nota: Acest criteriu nu s-a aplicat, întrucât niciunul dintre solicitanţii care au depus 
documente în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, nu a anexat înscrisuri din care să rezulte 
calitatea de beneficiar al Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8. Venitul mediu net lunar/membru de familie 

8.1. Pentru locuinţele sociale 
Venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în 

ultimele 12 luni este mai mic sau egal cu nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total 
economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin 
statistic anterior lunii în care se analizează cererea .............................................. 25 puncte 

8.2. Pentru locuinţele destinate închirierii din fondul locativ de stat 
Venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 

luni, este mai mare decât nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic 
anterior lunii în care se analizează cererea ............................................................ 10 puncte 

8.3. Venit realizat din fiecare pensie (pensie pentru limită de vârstă/pensie 

anticipată/pensie anticipată parţială/pensie de invaliditate/pensie de 

urmaş)   ............. 3 puncte/pensie 

8.4. Fără venituri în ultimele 12 luni  ........................................................ 5 puncte 

NOTĂ: 

Câştigul salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea 



 

(anterior lunii iunie 2021) este de 3492 lei (venitul aferent lunii mai 2021 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 12.07.2021, prin comunicatul de presă nr.179). 

La acest criteriu s-au acordat: 
- 25 puncte pentru 73 solicitanţi de locuinte sociale care au realizat un venit net 

pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mic sau egal cu 3492 lei; 
- 10 puncte pentru 4 solicitanţi de locuinţe destinate închirierii din fondul locativ 

de stat care au realizat un venit net pe ultimele 12 luni pe membru de familie 
mai mare decat 3492 lei; 

- 5 puncte pentru 28 solicitanți de locuinţe sociale care nu au realizat venituri pe 
ultimele 12 luni; 

- pentru 6 solicitanţi de locuinţe destinate închirierii din fondul locativ de stat 

care au realizat un venit net pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mic 
sau egal cu 3492 lei, nu s-a acordat punctaj; 

- pentru 29 solicitanţi (26 solicitanţi de locuinţă socială şi 3 solicitanţi de locuinţă 
destinată închirierii din fondul locativ de stat) cazuri în care titularul şi/sau soţul/soţia a 
realizat venituri din pensie s-au acordat câte 3 puncte pentru fiecare venit realizat din 
pensie. 

 

9. Vechimea cererii 
9.1) Până la un an .................................................................................................... 1 punct 
9.2) Peste un an .................................................................................................. 1 punct/an 

 

Notă: daca cererea are o vechime de pana la un an, i se acorda 1 punct, iar pentru 
fiecare an ce depaseste 1, se acorda încă 1 punct. 

Acest criteriu privește titularul cererii de repartizare a unei locuințe sociale/destinată 
închirierii din fondul locativ de stat, iar calculul vechimii este raportat la data de 
30.06.2021 

La punctaje egale, titularii au fost departajaţi în funcţie de vechimea cererii 
(zi/luna/an).  

În conformitate cu prevederile art.38 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, listele privind 
ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe, se stabilesc/se refac în condiţiile 
legii, în acestea fiind cuprinşi toţi solicitanţii (persoane singure, familiile formate din 2 sau 
mai multe persoane) care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescătoare a 
punctajului primit la criteriile de ierarhizare; înscrierea în aceste liste nu implică şi 
obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte numărul 
solicitanţilor poate fi mai mare decat numărul locuinţelor ce devin vacante din fondul 
închiriat, iar pe de altă parte, la data repartizării efective a locuinţelor, solicitanţii pot să nu 
mai indeplinească toate criteriile prevăzute de lege, unii dintre aceştia pot avea situaţia 
locativă deja rezolvată sau pot să refuze locuinţa repartizată. 

Solicitanţii înscrişi în listele de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei 
locuinţe în limita fondului disponibil din anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori 
în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. 



 

Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea 
ordinii de prioritate, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, vor fi date 
publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova cât şi pe site-ul instituţiei. 

În conformitate cu prevederile art.21 alin.3, art.30 alin.5 din H.G. nr.1275/2000 şi 
art.40 alin.3 din H.C.L. nr.122/2016, contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la 
locuinţe sociale şi la locuinţele destinate închirierii din fondul locativ de stat, precum şi la 
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, se vor adresa instanţei de contencios 
administrativ competente. 

Listele de priorităţi definitive vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova şi pe site-ul instituţiei. Macheta listelor de priorităţi este stabilită prin 
Anexa nr.15 la H.C.L. nr 122/2016 şi cuprinde: număr curent, nume/prenume, punctaj. 

Faţă de cele prezentate, şi ținând cont de avizul favorabil al Comisiei Sociale, în 
conformitate cu prevederile art.2 lit.c), art.42, art.43 şi art.48 din Legea Locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 alin.1, alin.3 şi 
art.30 alin.2, alin.5 din H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/29.09.2016 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, art.1 alin.3 din 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, aprobată prin Legea 
nr.84/2008 şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, ce vor rămâne vacante în municipiul 
Craiova în anul 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul 
raport; 

2. lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, ce 
vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2022, conform Anexei 2 care face 
parte integrantă din prezentul raport; 

3. listele prevăzute la punctele 1 şi 2 din prezentul raport, vor fi date 
publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi pe pagina de 
internet a instituţiei;   
 4. contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la 
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de 
contencios administrativ competente, potrivit legii. 

 
           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 1 
 
 
 
 
LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR 

DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE CE VOR RĂMÂNE 
VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 

in anul 2022 
 
 

Nr. Crt TITULAR PUNCTAJ 

1 MIHALACHE FLORENTINA LOREDANA 57.00 

2 CALDARARU FLORIN 52.00 

3 BIMBAI LAMAIA 51.00 

4 DURAC DENISA 51.00 

5 CHIVU FLORENTINA 50.00 

6 DUMITRU MUGUREL IULIAN 49.00 

7 BALABAN DANIELA LAURA 48.00 

8 TUDOSE SORIN 48.00 

9 POPESCU MARIAN 48.00 

10 VIRVOREANU FLORENTIN ION 47.00 

11 BALUTA SIMONA LEONIDA 46.00 

12 PUICA MIOARA 46.00 

13 CULAREA STELIAN 46.00 

14 TOMA ROCOVINA 46.00 

15 ENCULESCU RAMONA GEORGETA 45.00 

16 DOBRE NICUTA 44.00 

17 CIMPOACA MARIANA 44.00 

18 MACOVEI EUGEN 43.00 

19 BADICI MADALINA 43.00 

20 FLORICEL VIENA 43.00 

21 DINU ADELA MIHAELA 42.00 

22 PATRUT ANA MARIA 42.00 

23 MARINAS MIMI 42.00 

24 ONEA STELICA 41.00 

25 STANCU FLORINA 41.00 

26 STELEA FLORENTINA CRISTINA 41.00 

27 VLAD DANIELA MARIANA 40.00 

28 STOICA VERONICA MARIANA 40.00 

29 VULPE LUCICA 40.00 

30 ISTUDOR MARIN 39.00 

31 TUDORACHE MARIA 39.00 

32 ALEXANDRU NICOLITA 39.00 

33 GEORGESCU OANA MARIA 38.00 

34 DEATCU VIORICA 37.00 

35 MARIA ELENA ANA MARIA 37.00 

36 MATEI AURORA 37.00 

37 POPESCU RALUCA ADELINA 37.00 

38 ION ADRIANA 37.00 

39 DUDAU MARIANA CAMELIA 37.00 

40 ALBU ALECU PAUL 36.00 

41 MIRTAN ELENA DANIELA 36.00 



42 ILIE MARIA MADALINA 36.00 

43 DIRMON MARIUS 35.00 

44 DOBRE ANETA 35.00 

45 CALDARARU IOANA 35.00 

46 GEAMANU ANISOARA 34.00 

47 STAMATE VICTORIA 34.00 

48 NICOLAE MIHAELA 34.00 

49 DUTA ALEXANDRA 34.00 

50 MATEI IONEL 33.00 

51 DOGARU GEORGE LAURENTIU 33.00 

52 CAITATU SABINA 33.00 

53 CAZACU ION 33.00 

54 GHINCEA IONUT GABRIEL 33.00 

55 LUCA ANA MARIA VERONICA 33.00 

56 NEGOESCU LILIANA 33.00 

57 LACATUSU IOANA MIRELA 33.00 

58 CHIFU CLAUDIA 33.00 

59 FLORIAN MIHAELA 33.00 

60 BOTEA ILEANA 33.00 

61 ZAMFIRESCU VERONICA 33.00 

62 DUMITRACHE DOINITA 32.00 

63 FIRAN REMUS TIBERIU 32.00 

64 ISCRU IONELA DANIELA 31.00 

65 BUSTEAN ELEONORA 31.00 

66 TANASIE RODICA 30.00 

67 ROSOGA MARGARETA 29.00 

68 DINUTI VIOREL 29.00 

69 TROACA NUTI 29.00 

70 BOANGIU ECATERINA MARINELA 28.00 

71 CARSTEA GEORGIANA 28.00 

72 BALDAU IOANA 28.00 

73 UTA MARIAN 28.00 

74 BIDIREAC CONSTANTIN VIOREL 27.00 

75 ROSU MARIUS FLORIN 27.00 

76 BONDRESCU CRISTINA 26.00 

77 LAZAR ION 26.00 

78 CACAREAZA FLORIN 26.00 

79 CALDARARU FERNANDO 26.00 

80 PIRLEA SIMONA 23.00 

81 CONSTANTINESCU CLAUDIA 23.00 

82 ULMEANU MARIANA DENISA 22.00 

83 CERCEL ANCA 21.00 

84 PATRU MARIA ALINA 21.00 

85 DUMITRU ANDA ISABELA 20.00 

86 MOLDOVEANU SILVIANA 19.00 

87 CONSTANTIN DANIELA LOREDANA 18.00 

88 PAVEL MARINA ADRIANA 17.00 

89 COJOCARU IONUT CATALIN 17.00 

90 SANDU LAURA 16.00 

91 RAICA ANA MARIA LAVINIA 16.00 

92 ION GEORGIANA 15.00 

93 CALINESCU ROBERT IONUT 15.00 

94 CALDARARU GABI 15.00 

95 ZLATARU IONELA ROXANA 15.00 



96 DOGARU IRINA MARINELA 14.00 

97 MARIA ANGHEL ALBERTO 14.00 

98 CIUCURE SERGIU 13.00 

99 CIOREI CRISTINA ANDREEA 13.00 

100 ILIE VERONICA 12.00 

101 SIMA MINODORA GINA 11.00 

 



Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE 
LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL 

LOCATIV DE STAT CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 
in anul 2022 

 
 
 
 

Nr. Crt TITULAR PUNCTAJ 

1 DEMETRESCU CORNELIA 24.00 

2 NITU ALEXANDRA MIHAELA 22.00 

3 DEATCU VIORICA 18.00 

4 STELEA FLORENTINA CRISTINA 16.00 

5 STRATONE GIORGIANA VALENTINA 15.00 

6 POPESCU RALUCA ADELINA 12.00 

7 LAJEA ELISABETA 11.00 

8 NICU ADRIAN 11.00 

9 MANDACHE IOSEFINA ANCA 10.00 

10 ALBU ALECU PAUL 8.00 

11 GHINCEA IONUT GABRIEL 6.00 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 218920/ 07.12.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 209642/22.11.2021 a Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul nr. 218684/07.12.2021 al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea locuintei nr.114/1996; 
 O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 

construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional; 
 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; 

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

 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 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, ce vor rămâne vacante în Municipiul 
Craiova, în anul 2022. 

 
 

  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 07.12.2021         Data 07.12.2021              
Semnatura          Semnatura           
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