
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  

                                                        HOTĂRÂREA NR. 197 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale situate în 

municipiul Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 

Având în vedere raportul nr.184306/2016 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe situate în municipiul Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, art.15 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999, modificat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2006; 
          Potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr.122/2016 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 
sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat şi 411/2015 privind aprobarea listelor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
stat, în anul 2015/2016; 

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 unor locuinţe sociale, către 

persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor 

fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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, 
 Lucian Costin DINDIRICĂ        Ovidiu MISCHIANU 



 

 

 Anexa la H.C.L. nr.197/2016 

 

Repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in 
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTI

CI TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRARE 

CHIRIE 
LUNARA (lei) 

1 ŞERCĂU 
FLOREA 

Str.22 Decembrie1989, bl.7,  
cam.86 

Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,65 mp 

Suprafata utilă: 13,65 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,35 lei 

+ TVA 

2 COSTACHE 
TRAIAN 

Str.22 Dec.1989, bl.7,  cam.101 
Nr. camere: 2 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 

Dependinţe: 2,65 mp 
Suprafata utilă: 13,65 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,35 lei 

+ TVA 

3 CIUCURE 
IONUŢ 

Str.22 Dec.1989, bl.7,  cam.37 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,61 mp 

Suprafata utilă: 13,61 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 25,31 lei 

+ TVA 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ 
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