
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 
 

                HOTĂRÂREA NR.____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, 

construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.209949/2021, raportul nr.218744/2021 
al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.218940/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în 
municipiul Craiova, str.Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10;      

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.14, art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2021 
privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, ce vor ramane 
vacante in  Municipiul Craiova, în anul 2021; 
          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 repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, situată 
în municipiul Craiova, str.150, bl.R15, sc.1, ap.10, compusă din o cameră şi 
dependinţe cu suprafaţă utilă de 46,88 mp., construită prin programe de investiţii 
la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  către Stancu 
Angelica Simona. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 61,46 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 39,93 
lei. 

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

 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 



Proprietari, Direcția Impozite și Taxe şi Stancu Angelica Simona 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.209949/22.11.2021 

              
 

 
REFERAT APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată 
închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămasă vacantă în 

municipiul Craiova 
 

 
 Prin H.C.L. nr.58/25.02.2021 a fost aprobată lista de priorități cu solicitanții care au acces la 
locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, ce rămân 
vacante pe perioada exploatării în municipiul Craiova, în anul 2021. 

La nivelul lunii iulie 2021, din fondul ANL închiriat la nivelul autorității locale, a devenit 
disponibilă o unitate locativă, prin denunțarea contractului de închiriere de către fostul chiriaș. 

Deși în data de 25.06.2021, Guvernul României a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.55/2021, 
modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, stabilind repartizarea 
unei locuințe pentru tineri, în termen de 60 luni după împlinirea vârstei de 35 ani, Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a acestor modificări legislative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, în data de 01.11.2021, statuează la art. II din cuprinsul H.G. nr.1174/01.11.2021 faptul că lista de 

priorități se actualizează cu noile modificări legislative, numai dacă în anul 2021 urmează să se finalizeze și 

să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii. 
Pe cale de consecință, având în vedere că, în prezent, la nivelul municipiului Craiova nu se află în 

derulare programe de investiții privind construcția de locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, lista de 

priorități aprobată la nivelul lunii februarie 2021 de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin 

hotărârea nr.58, nu se reface, iar locuința devenită vacantă la nivelul lunii iulie 2021 va face obiectul 

propunerii de repartizare către titularul clasat la numărul de ordine 1 în lista aprobată prin H.C.L. 

nr.58/2021. 
Potrivit prevederilor art.15 alin.9 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea unităților locative rămase vacante pe 
perioada exploatării acestora în regim de închiriere se realizează prin preluarea solicitanților înscriși în lista 
de priorități, 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 unei locuințe 
pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămasă vacantă 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.218744/07.12.2021         
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, devenită vacantă pe 

perioada exploatării,  
situată în Craiova, Strada Potelu nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10   

 

 La nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică locală administrează un numar de 285 unităţi 
locative destinate închirierii, construite în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţe care sunt 
destinate închirierii tinerilor si care potrivit art.8 alin.2 din actul normativ anterior menționat fac obiectul 
proprietăţii private a statului. 
 Fondul de locuinţe constituit în condiţiile mai sus arătate a fost epuizat în perioada 2003-2009 prin 
repartizarea acestora persoanelor care au formulat cereri şi au îndeplinit condiţiile de acces prevăzute de 
art.14 alin.7 şi 8 din H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 La nivelul lunii iulie 2021, din fondul de locuinţe existent, a devenit disponibilă prin denunțarea 
contractului de închiriere, o unitate locativă situată în Strada Potelu nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10, având în 
compunere o cameră şi dependinţe, în suprafaţă de 46,88 mp. 
 Potrivit alin.9 al art.15 din H.G. nr.962/2001, locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării 
acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri de locuinţe in conditiile 
prevederilor art.14 alin.1 si 2 si care indeplinesc criteriile de acces adoptate in conditiile prevederilor art.14 
alin.7. Repartizarea acestor locuinte se face în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi, întocmită sau 
refăcută prin aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj adoptate de Consiliul Local, cu avizul 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în condiţiile art.14, alin.7 din Normele 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr.962/2001. 
  În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 şi 2 din H.G. nr.962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile locale, la propunerea comisiilor sociale, aprobă lista solicitanţilor care au 
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, 
ţinând seama de folosirea spaţiului locativ existent, dar şi de construirea de noi locuinţe în condiţiile Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Astfel, in aplicabilitatea alin.1, alin.2 si alin. 9 lit.a din art.15 la H.G. nr. 962/2001, s-a impus 
stabilirea unei ordini de repartizare a locuinţelor ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în 
regim de închiriere, în anul 2021. In acest sens, tinand cont si de prevederile alin.1 al art.15 din H.G. nr. 
962/2001 potrivit carora analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac 
anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la 
sfârşitul anului precedent, prin hotararea nr.58/25.02.2021, Consiliul Local al municipiului Craiova a 

aprobat "lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea 

locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, ce vor ramane vacante in municipiul Craiova, in anul 2021". 

 Însă, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, se aduc modificări în cuprinsul Legii nr.152/1998, 



republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se asigure repartizarea unei locuințe 
pentru tineri, destinate închirierii, în termen de 60 luni după împlinirea vârstei de 35 de ani. 

Astfel, a fost majorată vârsta la data repartizării unei locuințe ANL, de la 38 ani la 40 ani, vârsta 

titularului la data depunerii cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, rămânând nemodificată 

respectiv 35 ani. 
În acest context, autoritatea locală a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.303/26.08.2021 noile propuneri de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Craiova și 
le-a transmis spre avizare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa 
nr.153890/31.08.2021. 

Totodată, Serviciul Administrare Locuințe a retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova din luna august 2021, propunerea privind aprobarea repartizării locuinței pentru tineri 
devenită vacantă la nivelul lunii iulie 2021, situată în Craiova, strada Potelu nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10  și a 
solicitat punctul de vedere al M.D.L.P.A.  Cu privire la valabilitatea listelor de priorități în anul 2021. 

În data de 1 noiembrie 2021, prevederile Normelor metodologice, au fost corelate în consecință cu 
prevederile O.U.G. nr.55/2021, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a H.G. nr.1043 
privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr.962/2001, iar la 

art. II din cuprinsul acesteia, se statuează faptul că lista de priorități se actualizează cu noile modificări 

legislative, numai dacă în anul 2021 urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, 

destinate închirierii. 
Pe cale de consecință, având în vedere că, în prezent, la nivelul municipiului Craiova nu se află în 

derulare programe de investiții privind construcția de locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, lista de 

priorități aprobată la nivelul lunii februarie 2021 de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin 

hotărârea nr.58, nu se reface, iar locuința devenită vacantă la nivelul lunii iulie 2021 va face obiectul 

propunerii de repartizare către titularul clasat la numărul de ordine 1 în lista aprobată prin H.C.L. 

nr.58/2021. 
Ţinând cont de faptul ca repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, prezentam 

propunerea de repartizare in ordinea de prioritate aprobata: 
 

Nr 
crt 

Nr. ordine 
prioritate 
conf HCL 
58/2021  

Titular 
Nr 

pers 
Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Obs. 
V
a
r
s
t
a 

Nedeţinerea unei 
locuinţe în proprietate Loc de munca 

         

         

1 1 
STANCU 
ANGELICA 
SIMONA 

4 

Cererea 
nr.132120/ 
27.07.2021 

și 
nr.204948/1
5.11.2021  
(1 cam) 

Str. Potelu, 
nr.150, 

bl.R15, sc.1, 
ap.10 

3
7
 
a
n
i 
(
2
1
.
1
0
. 
1
9
8
2
) 

Incheierile de 
autentificare 

nr.1092/26.07.2021 și 
nr.1101/27.07.2021, 

nr.1806/11.11.2021 și 
nr.1797/11.11.2021 emise 
de BIN Neagoe Monica,  

certificate fiscale 
nr.615998/23.07.2021 si 
nr.616001/23.07.2021, 
764951/11.11.2021 și 
nr.764562/11.11.2021 

emise de P.M.C. – D.I.T. 
 

Craiova   
Adeverinta nr.2/23.07.2021, 

contract de munca 
nr.80/29.04.2021 

Adev ITM 10842/26.07.2021 
Adeverinta nr.12/11.11.2021 

Comunica
rea nr. 

127834/ 
20.07.202

1 
Adresa 

nr.141080/
11.08.202

1 
Adresa 

nr.143191/
16.08.202

1 



 
 Propunerea de repartizare vizează titularul preluat în ordinea stabilită prin H.C.L. nr.58/25.02.2021 
de la numărul de ordine 1 – Stancu Angelica Simona care a formulat optiune de repartizare şi care 
îndeplineşte criteriile restrictive. Facem precizarea ca data la care se raporteaza indeplinirea conditiilor 
referitoare la varsta solicitantilor de locuinte este data emiterii repartitiei. 
 Conform art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe si art.15 alin.13 din H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
contractele de închiriere initiale se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei si vor cuprinde 
clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, 
precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei in functie de venitul mediu net pe membru de familie al 
titularului contractului de inchiriere precum si de rata anuala a inflatiei. După expirarea perioadei 
contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de cate un 1 an. 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(7) din Legea nr.152/1998 privind nființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.55/2021, chiria aferenta locuintelor ANL, 
se stabileşte la momentul repartizării, în baza valorii de investiție a construcției şi va acoperi cheltuielile de 
administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investitiei în funcţie de durata normată stabilită 
potrivit prevederilor legale; valoarea chiriei lunare se stabileşte prin aplicarea succesivă a unor coeficienţi de 
ponderare în funcţie de rangul localităţii, anul finalizării construcţiei şi venitul mediu net pe membru de 
familie al titularului contractului de inchiriere, realizat în ultimele 12 luni. 

Faţă de cele prezentate, și ținând cont de avizul Comisiei Sociale, în conformitate cu prevederile 
art.8 din Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.14, art.15 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii, 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2021 privind aprobarea listei pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
inchirierii, ce vor ramane vacante in  Municipiul Craiova, în anul 2021 şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii a locuinţei pentru tineri situată în Craiova, Strada 
Potelu nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10, compusă din o cameră şi dependinţe cu  suprafaţa utilă de 46,88 mp, 
construită prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
către Doamna Stancu Angelica Simona; 

2. Stabilirea chiriei lunare în cuantum de 61,46  lei, din care suma reprezentând recuperarea 
investiţiei este în cuantum de 39,93 lei; 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere pentru 
locuinţa identificată la punctul 1 din prezentul raport. 
  
          DIRECTOR EXECUTIV,      
                Adriana Cîmpeanu        

           Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        
           legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului   
           Data 
           Semnatura                
                             ÎNTOCMIT, 
                            ȘEF SERVICIU 
                                                                                                              Doina Miliana Pîrvu 
                   Îmi asum responsabilitatea pentru  
                    fundamentarea, realitatea și legalitatea  
                    întocmirii acestui act oficial  
                                          Data 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 218940/ 07.12.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 209949/22.11.2021 al Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Raportul de specialitate nr. 218744/07.12.2021 al Directiei Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

 Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 Legea locuintei nr.114/1996; 
 HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe; 

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

 HCL nr. 58/2021 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2021; 

 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 repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, devenită 
vacantă pe perioada exploatării, situată în Craiova, Strada Potelu nr.150, bl.R15, sc.1, ap. 10, 
jud Dolj. 
 
 
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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