
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 

       HOTĂRÂREA NR. 140 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional  

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.38857/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.76, 77, 78, 79 şi 80/2013;      

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Legii locuinţei nr.114/1996, modificată şi completată, art.8, alin.4 şi 5 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei şi 
Titlului IX, Capitolul V - Contractul de locaţiune din Codul Civil; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, 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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
  Traian Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 

 
 



 



 
                                                                       Anexa 2 la Hotărârea nr.140/2013 

 
Prelungire contracte de închiriere pentru locuinţe care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Craiova 
 
 

  
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Adresa locuinţei Nr. contract 
închiriere/durata contract 

 
1 

BOTEZATU STEFAN  Craiova,str. Brestei 
nr.257 bl.51 
gars.ap.110 

Contract de închiriere nr. 
39024/18.12.2003/17.12.
2012 
 

2 CALDARE  GETA Craiova, 
str.Drumul Apelor 
nr.66 modul 4 
camera 4 

Contract de închiriere nr. 
120578/20.04.2004/20.0
4.2008 
 

3 IONESCU   VICTOR Craiova,str. Calea 
Bucuresti bl.P5 
sc.1 ap.56 

Contract de închiriere 
nr.76459/15.03.2001/15.
03.2013 

4 IORDACHE  ELENA Craiova, str.Cerna 
bl.a5 sc.1 ap.10 

Contract de închiriere 
nr.75695/12.02.2001/12.
02.2013 

   
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marin Traian RADU 



                                                                                                                                                          Anexa 1 la Hotărârea nr.140/2013 
 

 

 

Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL 

Nr NR_CONT DATA_CONT NUME PRENUME STR_CO NR_CO BL_CO SC_CO 
AP_C
O 

1 7989 17/03/2003 Georgescu Sorin Oltenia 1A T1 2 7 

2 175082 16/02/2006 Politic Marian Oltenia 1A T1 6 8 

3 238982 29/12/2004 Afrem Petrica Oltenia 1B T2 2 7 

4 239090 29/12/2004 Beldeanu Gegiu Andreea Loredana Oltenia 1C T3 4 6 

5 7982 17.03.03 Dică  Dorel Oltenia 1C T3 4 19 

          

    
PREŞEDINTE DE 
ŞEDINŢĂ,      

    Marin Traian RADU      
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