
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                      

HOTĂRÂREA NR.519 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.196520/2018, rapoartele nr.199047/2018 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.199192/2018 întocmit 
de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale și rapoartele nr.534/2018 al Comisiei 
Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.536/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.538/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.540/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, 
Prognoze şi Administrarea domeniului; 
 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 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996, art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor 
şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 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 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 modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 



natură foştilor proprietari, prin scoaterea locuinţei situate în municipiul Craiova, Calea 
Unirii, nr.60. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, vor fi 

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

Art.4. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR, 

        Adrian COSMAN   Nicoleta MIULESCU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                         
 

 

  
 
 



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.519/2018 

 

 

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

completările ulterioare  

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 

TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI 

DE 
ADMINISTRA

RE 

CHIRIE 
LUNARA (lei) 

1 

COTOC 

GABRIELA 

Calea Unirii Nr. 60 

Nr. Camere:1 

Suprafaţa locuibilă: 21,92 mp, 
Dependinte exclusivitate: 16,33 mp 

Dependinţe comune 13,04 mp 
Suprafata utilă: 51.29 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 
100,59 lei + 

TVA 

2 

TOBOŞARU 

FLORINA 

Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 16, Bl. 7, 

Ap. 12 

Nr. Camere:1 
Suprafaţa locuibilă: 11, 00 mp, 

Dependinte: 2,61 mp 
Suprafata utilă: 13,61 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 25,33 lei + TVA 

3 

ZLOTEA FILIP 

Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 16, Bl. 7, 

Ap. 97 

Nr. Camere:1 
Suprafaţa locuibilă: 11, 00 mp, 

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

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

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Adrian COSMAN 
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