
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       
                                                                             PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau 
care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, 

în anul 2017 
 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 
           Având în vedere raportul nr.184305/2016 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari, în anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii 
Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007; 
            Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în 
anul 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.4. 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, 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.184305/18.11.2016  

              SE APROBĂ,       
                                                  PRIMAR 
                                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
                                         Raport, 

 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau 

familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură                   
foştilor proprietari, în anul 2017 

 
 

 Pentru a veni în sprijinul chiriaşilor din imobile nationalizate, autoritatea locală are 
obligaţia de a constitui „fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari”, în 
conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006; locuinţele din acest fond aparţin 
domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale şi nu pot fi vândute. 
 Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007, comisia socială analizează anual 

cererile pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate şi prezintă spre aprobare Consiliului 
Local, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă, în ordinea de prioritate 
stabilită. 
 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de repartizare a  locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, se realizează 
în mod obligatoriu după criteriile prevăzute la art.1 alin.3, alin.4 şi art.2 alin.2 din O.U.G. 
nr.74/2007, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea 
nr.122/29.09.2016. 
 Astfel, pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/in curs de 
evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  

a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedită 
prin acte ori li s-a anulat prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de 
vanzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a 
locuintelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;   
 b) nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu 
modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);  
 c) nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;  
 d) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;  
 e) nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru 
realizarea unei locuinţe;  

f) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 
Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor 

îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea. 
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  Au acces cu prioritate, la locuinţele din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în ordinea de prioritate stabilită de Consiliul Local, persoanele îndreptăţite care 
îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a) 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, precum şi anterior 
lunii în care se repartizează locuinţa;  

b) sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari.  
Lista de priorităţi reprezintă unul dintre documentele 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 primul semestru al anului 2016, în evidenţa Serviciului Administrare 
Locuinţe se aflla un număr total de 96 dosare (cereri însoţite de documente justificative) 
constituite pentru repartizarea unei locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din case naţionalizate, 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 listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii familiilor 
evacuate/in curs de evacuare, 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 H.C.L. 
nr.58/26.07.2012 – act administrativ în vigoare până la data de 29.09.2016, când prin H.C.L. 
nr.122/2016 a fost adoptat un nou regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, 

după cum urmează:  
a) documente referitoare la venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 

luni (adeverinţă cu salariul net, cupon şomaj sau adeverinţă AJOFM/dispoziţie, cupon pensie, 
indemnizaţie handicap, declaraţie de impunere, ajutor social, declaraţie notarială pentru situaţia 
în care nu se realizează venituri); 
 b) documente justificative privind nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţia 
notarială din care să rezulte că solicitanţii nu au vândut o locuinţa după 01.01.1990, nu deţin o 
locuinţa proprietate personală sau că nu au calitatea de chiriaş la o altă locuinţa din fondul de 
stat, inclusiv casă de vacanţă precum şi certificate de rol eliberate de Primăria Municipiului 
Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe sau de consiliul local de care aparţine domiciliul 
solicitantului); 
 Înscrisurile menţionate la punctele a) şi b) de mai sus, care au stat la baza aplicării 
criteriilor prevăzute în Anexa 6 la H.C.L. nr.122/2012, sunt eliberate în perioada 01 ianuarie 

2016 – 31 decembrie 2016; 

 3. Documentele necesare reconfirmării îndeplinirii condiţiilor de acces precum şi perioada 
de depunere a documentelor actualizate în vederea înscrierii în lista de priorităţi pentru anul 
2017, au fost aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin cele 96 comunicări nominale înregistrate la 
Primăria Municipiului Craiova sub numărul 94147/26.05.2016; 
 4.  În primul semestru al anului 2016 au fost înregistrate 2 dosare noi pentru repartizarea 
unei locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/in curs de evacuare din imobile 
naţionalizate; întrucât actele anexate la cereri sunt deja eliberate în perioada 01.01.2016 – 
31.12.2016, pentru cele 2 dosare nu a fost necesară actualizarea documentelor privind situaţia 
socială şi locativă a titularilor; 
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 5. În vederea stabilirii accesului la locuinţe şi acordării priorităţilor, dosarele pentru 
repartizarea locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din case 
naţionalizate, au fost supuse verificării, în acest scop urmărindu-se atât îndeplinirea criteriilor de 
acces prevăzute de lege 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 termenul stabilit de Consiliul Local; 

Solicitanţii de locuinţă ale căror dosare sunt incomplete precum şi solicitanţii de locuinţă 
ale căror dosare au rămas neactualizate sau au fost respinse, nu pot fi incluşi în lista de priorităţi 
aferenta anului 2017; solicitanţii care nu pot fi incluşi în lista 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 destinate închirierii 
familiilor evacuate/in curs de evacuare, aflaţi în evidenţă, cât şi a înregistrarii de noi dosare în 
primul semestru al anului 2016, au rezultat următoarele situaţii: 

- 5 dosare nesoluţionate din anii anteriori au fost actualizate complet până la data de 
30.06.2016; 

- 2 dosare nou depuse în primul semestru al anului 2016 sunt dosare complete şi nu au 
necesitat actualizare; 

- 5 dosare nesoluţionate din anii anteriori, sunt incomplet actualizate; 
- 1 dosare nesoluţionat din anii anteriori este respins întrucât a ocupat abuziv un imobil  

proprietatea Municipiului Craiova (proces pe rol); 
  - 74 dosare au ramas neactualizate şi nu pot fi incluse în lista de priorităţi. 

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 în Anexa 6 la hotărârea sus-menţionată; în acest sens, au fost completate fişele de evaluare  
prin înscrierea punctajului obţinut la fiecare criteriu/ subcriteriu, precum şi punctajul total stabilit 
prin însumarea punctelor acordate.  
 După prelucrarea automată a datelor ca urmare a introducerii fişelor de evaluare în 
„registrul electronic de evidenţă a dosarelor de locuinţă”, s-a procedat la elaborarea situaţiei 

solicitanţilor care au acces la locuinţe precum si a ordinii de prioritate in solutionarea 

cererilor de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care 

urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate in natura fostilor proprietari, in anul 2017, 
aceasta fiind prezentata spre analizare şi avizare Comisiei Sociale în şedinţa din data de 
18.11.2016. 
 În urma analizării acestei situaţii, în conformitate cu prevederile art.33 din H.C.L. 
nr.122/29.09.2016, Comisia Socială va prezenta Consiliului Local lista solicitanţilor care au 

acces la locuinţe precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor 

materializate prin lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate inchirierii 

persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate 

in natura fostilor proprietari, in anul 2016. 
 8. În conformitate cu prevederile art.1 alin.3, alin.4 şi art.2 alin.2 din O.U.G. nr.74/2007, 
Anexei 6 la H.C.L. nr.122/29.09.2016, criteriile de repartizare a locuinţelor destinate închirierii 
familiilor evacuate/in curs de evacuare din imobile nationalizate, stabilite prin punctaj, sunt: 
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condiţii de locuit, numărul copiilor în întreţinere, starea de sănătate, venitul mediu net 
lunar/membru de familie realizat în ultimele 12 luni, vechimea cererii de locuinţă. 
 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 7 dosare (2 dosare noi şi 5 dosare actualizate complet), s-au aplicat 
criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/29.09.2016, Anexa 6, după cum urmează: 

 
 
1. Situaţia locativă actuală 

1.1) Persoane/familii evacuate din locuinte nationalizate si retrocedate.........................15 puncte 
1.2) Persoane/familii in curs de evacuare din locuinte nationalizate si retrocedate .......10 puncte 
1.3 )Norma locativă 
      a) 1 persoană/1 camera.....................................................................................1 punct/1 pers; 
      b) 2 persoane/2 camere.....................................................................................1 punct/1 pers; 
      c) 3 - 4 persoane/3 camere................................................................................1 punct/1 pers; 
      d) 5 - 6 persoane/4 camere................................................................................1 punct/1 pers; 
      e) 7 - 8 persoane/5 camere................................................................................1 punct/1 pers;
  
  
 Notă: Punctajul se acordă cumulativ pentru criteriile 1.1/1.2 şi 1.3. 
  
 La subcriteriile 1.1) şi 1.2), s-au acordat punctaje astfel: 
 - pentru 2 solicitanţi care  au fost evacuati de către foştii proprietari, s-au acordat 15 
puncte; 
 - pentru 5 solicitanţi care au avut calitatea de chiriasi la data retrocedarii locuintelor şi 
care in prezent nu mai locuiesc în imobilele câştigate de foştii proprietari (evacuare voluntara/ 
forţată) si nici nu fac dovada evacuării în baza unor documente (hotărâre judecătorească), nu s-a 
acordat punctaj. 
 La subcriteriul 1.3) s-a acordat câte un punct pentru fiecare membru al familiei care nu 
are asigurată norma locativă, dar 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 declaraţii ale 
ocupanţilor. 

În temeiul constatărilor şi actelor întocmite ca urmare a verificării în teren (ancheta 
socială) 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 1 cameră locuiesc 3 
persoane, norma locativa este neasigurată pentru 2 persoane (3 – 1), la acest criteriu acordându-
se 2 puncte numai în cazul în care în dosarul de locuinţă se află acte de identitate pentru toate 
cele 3 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.  
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Astfel, pentru stabilirea veridicităţii declaraţiilor titularilor au fost efectuate 13 anchete 

sociale, cu precizarea datelor referitoare la situaţia locativă, componenţa familiei, asigurarea 
normei locative în funcţie de numărul de persoane din familie, alte date relevante pentru 
stabilirea punctajului. 
 

2. Numărul copiilor în întreţinere 
       a) Pentru fiecare copil, până la 4 copii inclusiv...............................................1 punct/copil 
       b) Pentru fiecare copil, ce depăşeşte 4 copii...................................................2 puncte/copil 
  
 Notă: dacă titularul cererii are un copil în întreţinere, primeşte 1 punct, prin urmare până 
la 4 copii se va adauga întotdeauna 1 punct; fiecare copil ce depăşeşte 4 copii, primeşte 2 puncte. 
 Astfel, s-au acordat punctaje pentru 3. copii minori. 

3. Starea de sănătate a familiei 

        a) Handicap grav sau invaliditate gr.I..............................................................6 puncte/pers 
        b) Handicap accentuat sau invaliditate gr.II....................................................4 puncte/pers 
     c) 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 
  
 Notă: În cadrul acestui criteriu, nu s-au acordat punctaje întrucât solicitanţii nu au 
prezentat acte medicale referitoare la starea de sănătate. 

 
4. Venitul mediu net lunar/membru de familie realizat în ultimele 12 luni       

 4.1) Mai mic sau egal cu venitul mediu net lunar pe persoană, realizat in ultimele 12 luni, 
sub nivelul castigului 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
 4.2) Fără venituri în ultimele 12 luni .....................................................................5 puncte
              
 4.3) Venit realizat din fiecare pensie (pensie pentru limită de vârstă/pensie 
anticipată/pensie anticipată parţială/pensie de invaliditate/pensie de urmaş
 .....................................................................................................................3 puncte/pensie 
  

 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 2016) este de 2063 lei (venitul aferent lunii mai 2016 comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data de 07.07.2016, prin comunicatul de presă nr.170/07.07.2016). 

La acest criteriu s-au acordat: 
- 25 puncte pentru 3 solicitanţi care au realizat un venit net pe ultimele 12 luni pe 

membru de familie mai mic sau egal cu 2063 lei; 
- 5 puncte pentru 4 solicitanţi care nu au realizat venituri în ultimele 12 luni; 
- 3 puncte pentru 1 solicitant care a realizat venituri din pensie. 

 
 5. Vechimea cererii de locuinţă 
5.1) Până la un an .............................................................................................1 punct  
5.2) Peste un an.................................................................................................1 punct/an 
  
 Notă: dacă cererea are o vechime de până la un an, i se acordă 1 punct, iar pentru fiecare 
an ce depăşeşte 1, se acordă încă 1 punct. 
 Acest criteriu priveşte titularul cererii de repartizare a unei locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile nationalizate. 
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           Data de referinţă pentru calculul punctajului în cadrul criteriilor de ierarhizare coincide cu 
data limită de înregistrare a dosarelor noi respectiv de actualizare a celor nesoluţionate din anii 
anteriori respectiv 30 iunie 2016; la punctaje egale, titularii au fost departajaţi în funcţie de 
vechimea cererii (zi/lună/an).  

  În conformitate cu prevederile art.38 din H.C.L. nr.122/29.09.2016, lista privind ordinea 
de prioritate în soluţionarea cererilor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, se 
stabileşte/se reface în condiţiile legii, în aceasta 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 această listă 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 disponibile, iar pe de altă 
parte, la data repartizării efective a locuinţelor, aceştia pot să nu mai indeplinească toate criteriile 
prevăzute de lege, unii dintre solicitanţi pot avea situaţia locativă deja rezolvată sau pot să refuze 
locuinţa repartizată. 

Solicitanţii înscrişi în lista 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. 

Lista privind stabilirea ordinii de prioritate, criteriile care au stat la baza stabilirii 
respectivei liste, vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova cât şi 
pe site-ul instituţiei. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin.4 din O.U.G. nr.74/2007, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor, se vor adresa instanţei de contencios administrativ 
competente.  

Lista de priorităţi definitivă va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova şi pe site-ul instituţiei. 
 Macheta listei de priorităţi este conform Anexei 15 la H.C.L. nr.122/29.09.2016 şi 
cuprinde: număr curent, nume/prenume, punctaj. 

Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data de 
18.11.2016, în conformitate cu prevederile art.1, art.2 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 84/2008, art.II din O.U.G. 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr.74/2007, Hotărârii Consiliului Local 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 
destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari şi a art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a 
pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, 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 destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau 
care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 
2017, conform Anexei la prezentul raport; 

2.  lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova şi pe site-ul  Primăriei Municipiului Craiova;   

3. contestatiile 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. 
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       DIRECTOR EXECUTIV,                    

                           Adriana Câmpeanu        
             ÎNTOCMIT,    
          ŞEF SERVICIU 
                   Doina Miliana Pîrvu 
                           
 
                                                           Avizat pentru legalitate, 
                       cons. jur. Alexandra Beldea 

        
 
 



Anexa 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA 
CERERILOR DE LOCUINŢE DESTINATE ÎNCHIRIERII FAMILIILOR EVACUATE 

SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢE RETROCEDATE ÎN 
NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI  

în anul 2017 
 
 
 
 
Nr.crt TITULAR PUNCTAJ 

1 SERBAN ADRIAN 38.00 

2 DRAGOI LILIANA NINA 35.00 

3 CIUCURE ROBERT 34.00 

4 FERARU ION 30.00 

5 IORDACHE BIANCA NICOLETA 28.00 

6 VASILE FLORICA 20.00 

7 OPREA AURELIA ROXANA 6.00 
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