
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   

 
                                                    HOTĂRÂREA NR. 220 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe situate în municipiul 
Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.12.2016; 

Având în vedere raportul nr.194997/2016 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
patru locuinţe situate în municipiul Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, alin.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 repartizarea, în vederea închirierii, a 4 locuinţe sociale către persoanele 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 şi 4 din anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 2 şi 3 
din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
                        PT. SECRETAR, 
      Marin Traian RADU        Ovidiu MISCHIANU 
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