
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                              
 

    HOTĂRÂREA NR.195 
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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
                        PT. SECRETAR, 
 Lucian Costin DINDIRICĂ        Ovidiu MISCHIANU 

 



Anexa la H.C.L. nr.195/2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ 
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