
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 

    HOTĂRÂREA NR.231 
privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, către Vintilescu Viorel, 
în calitate de titular al contractului de închiriere nr.xxxxxxxx/17.12.2003 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.06.2017; 

Având în vedere raportul nr.80956/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea vânzării locuinţei pentru 
tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, 
către Vintilescu Viorel, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.xxxxxxxx/17.12.2003;      

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1 şi art.1652 
din Codul Civil; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind 
aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova 
nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit 
prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, 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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, către Vintilescu Viorel, în calitate 
de titular al contractului de închiriere nr.xxxxxxx/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 85974.58 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 14209.30 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută 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, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Vintilescu Viorel vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

 
 

 
 
 
     
       
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                         
                                  

CONTRASEMNEAZĂ, 
                 PT. SECRETAR, 
            Stelian BĂRĂGAN              Ovidiu MISCHIANU 
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