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 Prin raportul nr. 200872/19.11.2019, s-a propus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
 1. Aprobarea listei de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii 
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European , 
prevăzută în Anexa la raport. 
  2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , pentru 
persoanele juridice şi fizice prevăzute la punctul 1 din prezentul raport vor fi încheiate de către 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă 
de 4 ani, pentru sediu.  
  Întrucât, persoanele juridice şi fizice constituite în baza Legii nr.96/2006, republicată, 
privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 
2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European,  sunt aleși pe o perioadă 
limitată, contractul de închiriere pentru aceste persoane va fi incheiat de către RAADPFL Craiova,  
pe perioada  exercitării mandatului.  
 Deoarece prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.205286/25.11.2019,  Camera   Deputaților- Cabinet Parlamentar Ion Cupă , comunică faptul  că 
renunță la solicitarea  159707/17.09.2019, solicitare în baza căreia  s-a stabilit dacă solicitantul 
poate beneficia sau nu de dreptul de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă,respectiv a fost inclus pe lista  de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a 
Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European , 
prevăzută în Anexa la  raportul nr. 200872/19.11.2019, este necesară modificarea listei prin anularea 
poziției 2.  
  Faţă de cele prezentate propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
   1. Aprobarea listei de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii 
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European , 
prevăzută în Anexa la prezentul raport. 
 2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , pentru 
persoanele juridice şi fizice prevăzute la punctul 1 din prezentul raport vor fi încheiate de către 



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, astfel: 
  a - pe o perioadă de 4 ani, pentru persoanele juridice şi fizice constituite în temeiul 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
  b - pe durata mandatului pentru   persoanele juridice şi fizice constituite în baza Legii 
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului 
European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European 
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                                                                                                                                                     Anexă 
 
 

Listă priorităţi pentru  atrbuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor 
juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice şi  a Legii nr.96/2006, republicată, privind 
statutul deputaţilor şi al senatorilor și DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 

septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European  .                                                                                                                                                                                  
 
 
  

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Nr./Dată dosar Punctaj 

(Puncte) 

1 Asociaţia Columbofilă „Oltenia Golden 
Trophy” 

108337/14.06.2019 55 

2 Iulian Claudiu Manda-Europarlamentar 172667/07.10.2019 35.25 

3 Eliza Mădălina Peța-Ștefănescu 193027/05.11.2019 35.25 

4 Alexandra Presură-Deputat 194602/07.11.2019 35.25 

5 Elena Lavinia Craioveanu 194753/07.11.2019 35.25 
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