
      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.162, bl.R3, sc.1, ap.6 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.138079/2022, raportul nr.145047/2022 
al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.145193/2022 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.162, bl.R3, sc.1, ap.6;      

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.113/2022 
privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, ce vor rămâne 
vacante in  Municipiul Craiova, în anul 2022; 
          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.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6, compusă din două 
camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 73,94 mp., construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  
către Ştefan Olivia. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 308,05 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 267,82 
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 Ştefan Olivia 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.138079/03.08.2022 

              
 

 
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.113/28.03.2022 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 2022. 

La nivelul lunii iulie 2022, din fondul ANL închiriat la nivelul autorității locale, a devenit 
disponibilă o unitate locativă, prin denunțarea contractului de închiriere de către fostul chiriaș. 

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                                         
                    

          
Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura 

Verificat, Cîmpeanu Adriana Director Executiv 03.08.22  

Intocmit, Pîrvu Doina Miliana Şef Serviciu 03.08.22  

 
Lista de difuzare a copiilor documentului 

Nr. Nr. exemplar difuzat Destinatar Nr. file Nr. file/anexe Observaţii 
1 Exemplar 1 S.A.P.L.  1   

2 Exemplar 2 D.F.L.C.A.P. – S.A.L. 1   



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe                            
Nr. 145047/17.08.2022         
 
 

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

vacantă pe perioada exploatării,  
situată în Craiova, Strada Potelu nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6   

 

 La nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică locală mai administrează un 
numar de 244 unităţi locative destinate închirierii, din totalul de 440 locuințe 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 2022, din  fondul de locuinţe existent, a devenit disponibilă prin 
denunțarea contractului de închiriere, o unitate locativă situată în Strada Potelu nr.162, 
bl.R3, sc.1, ap.6,  având în compunere două camere şi dependinţe, în suprafaţă de 73,94 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 2022. În acest sens, ținând cont și de 
prevederile alin.1 al art.15 din H.G. nr.962/2001 potrivit cărora analizarea cererilor şi 
stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii 
februarie a anului respectiv, prin hotărârea nr.113/28.03.2022, Consiliul Local al 

municipiului Craiova a aprobat "lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor 

rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022". 
 Dispoziţiile art.15 alin.6 din H.G. nr.962/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, statuează faptul că lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea 
solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată de autoritatea publică locală anual, 
urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi 
evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la 
care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în 
asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 
cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 
persoane – 5 camere. 
 În conformitate cu prevederile art.15 alin.8 din H.G. nr.962/2001, cu modficările şi 
completările ulterioare, repartizarea efectivă a locuinţelor destinate inchirierii tinerilor, se 
face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, în ordinea 
descrescătoare a numărului de camere. 
 Potrivit art.15 alin 5 din H.G nr.962/2001, cu modficările şi completările ulterioare, 
la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitantii acestora au 
obligatia să reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces prevazute de lege: 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, 
trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi 
repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste; 

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii 
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o 
altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi 
desfăşoară activitatea, în Municipiul Craiova;  

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul 
Craiova. 

Ţinând cont de faptul ca repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, 
prezentam propunerea de repartizare in ordinea de prioritate aprobata: 
 



Nr 

Titular/N
umar 
ordine 
lista de 

prioritati 

Nr 
pers 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Obs. 
Varsta 

Nedeţinerea unei locuinţe 
în proprietate Loc de munca 

        

        

1 
Ștefan 
Olivia 

4 

Cererea 
nr.140720/ 

08.08.2022 – 
(2 cam) 

Str. Potelu, 
nr.162, bl.R3, 

sc.1, ap.6 

37 ani 
(13.01. 
1985) 

Incheiere de autentificare 
nr.2770/08.08.2022 \emisă 
de BIN Șorop Alexandru,  

certificate fiscale 
nr.599321/29.07.2022 si nr. 
599328/29.07.2022 emise 

de P.M.C. – D.I.T. 
 

Craiova   
Adeverinta nr. 

7237/28.07.2022, contract 
de munca 

nr.74522/01.07.2015 
Adev ITM 

13198/09.08.2022 

Comunicarea nr. 
134902/ 

28.07.2022  

 
 Propunerea de repartizare vizează titularul preluat în ordinea stabilită prin H.C.L. 
nr.113/28.03.2022 de la numărul de ordine 1 – Ștefan Olivia 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 și art.15 alin.13 din H.G. nr.962/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, contractele de închiriere inițiale se încheie pe o durată de 5 ani de la 
data repartizării locuinţei și 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 în funcție de venitul mediu net pe membru de familie al titularului 
contractului de închiriere precum și de rata anuală a inflației. 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 
aferentă locuințelor ANL, se stabileşte la momentul repartizării, în baza valorii de investiție 
a construcției şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi 
recuperarea investiției 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 în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 
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.113/28.03.2022 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 2022, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Repartizarea, în vederea închirierii a locuinţei pentru tineri situată în 
Craiova, Strada Potelu nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6, compusă din două camere şi 
dependinţe cu  suprafaţa utilă de 73,94 mp, construită prin programe de investiţii la 
nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către Doamna Ștefan 
Olivia; 

2. Stabilirea chiriei lunare în cuantum de 308,05 lei, din care suma reprezentând 
recuperarea investiţiei este în cuantum de 267,82 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                
        
                                 ȘEF SERVICIU 

                             Pîrvu Doina Miliana 
                                       Îmi asum responsabilitatea 
                               pentru fundamentarea, realitatea și 
                               legalitatea întocmirii acestui act oficial  
                                          Data 
               Semnatura 
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