
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                    

                                                       HOTĂRÂREA NR.269 
privind repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.74/2007, a trei locuinţe sociale situate în municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.06.2018; 

Având în vedere rapoartele nr.93252/2018 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari și nr.93419/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea 
închirierii, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, a trei locuinţe 
sociale situate în municipiul Craiova şi rapoartele nr.277/2018 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.284/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.286/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.290/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.292/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, art.1, art.2, art.3, art.14 din Ordonanța de 
Urgență 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 84/2008, art.II din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007, art.48 din Legea Locuintei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Hotărârea 
Guvernului nr.1275/2000, art.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 
modificat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2006 și Hotărârii Guvernului 
nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile 
cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, 
locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
 Potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, la criteriile 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 și nr.452/2017 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 2018; 



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, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007, a trei locuințe sociale, destinate persoanelor și/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în 
natură foștilor proprietari, către persoanele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.1 din prezenta 
hortărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute 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 și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 

Dorel VOICU       Nicoleta MIULESCU 
 

  
 
 



Anexa la Hotărârea nr.269/2018  

 

 

 

Repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii în condiţiile O.U.G. 
nr.74/2007, persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 

din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari  

 

 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 

TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRARE 

CHIRIE 
LUNARA 

(lei) 

1 
PRIOTEASA 

MIHAELA 
RODICA 

Calea Severinului Nr. 30E, Bl. B01, 
Sc. 1, Ap. 5   

Nr. Camere:2 

Suprafaţa locuibilă: 30.80 mp,  
Dependinte: 23.40 mp 

Alte Dependinte: 3.70 mp 
Suprafata utilă: 57.90 mp 

P.M.C. 86,33 lei 

2 
OPREA 
MARINELA 

MIHAELA 

Str. Motru Nr. 23, Bl. 1, Sc. 1, Ap. 6  

Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 25.10 mp,  

Dependinte: 16.16 mp 
Suprafata utilă: 41.26 mp 

P.M.C. 53.16 lei 

3 ILIE 

NICOLETA 

Strada Brestei nr.257, bl.51 

garsoniere, cam.107 
Nr. Camere:1 

Suprafaţa locuibilă: 20,62 mp,  
Dependinte: 44,38 mp 

Suprafata utilă: 65.00 mp 

Teren-curte: 38,86 mp 

P.M.C. 60,43 lei 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Dorel VOICU 
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