
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        
 

HOTĂRÂREA NR. 18 
privind repartizarea, în vederea închirierii, către Gavril ă Mimi, a unei locuinţe 

pentru tineri, destinată închirierii, construit ă prin programe de investiţii la nivel 
naţional 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012; 

Având în vedere raportul nr.2799/2012  întocmit de Serviciul Fond Locativ prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, către Gavrilă Mimi, a unei locuinţe 
pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.5, ap.6 şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 
6, 7, 8 şi 9/2012;      

În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996, modificată şi completată, Legii nr.152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei, Hotărârii Guvernului nr.592/2006 
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.962/2001 şi 
Titlul IX, Capitolul V Contractul de locaţiune din Codul civil; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004; 
           În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3  şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gavrilă Mimi, a unei locuinţe 
pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.5, ap.6. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ şi Gavrilă Mimi vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

               Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 



 


