
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  

             

HOTĂRÂREA NR. 789 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul 

Craiova, str. Calea Unirii, nr.60 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.186426/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe situată în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.60 şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 
312/2013; 
 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de 
locuinţe prin programe la nivel naţional, 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, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 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, Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Capitolului V, Titlul IX din  Codul 
Civil; 

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 trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunului imobil situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.60, compus din 
dormitor de 24,92 mp., bucătărie de 3,60 mp., baie de 8,87 mp., vestivul de 3,86 
mp., antreu de 5,16 mp. şi pivniţă de 7,88 mp.  

Art.2. Se aprobă completarea 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, cu unitatea locativă prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 



 
Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Găman Ionel, a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă, identificat la art.1 din prezenta hotărâre.  
Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. 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. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

 Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU 
 


