
   

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           
 

HOTĂRÂREA NR.64 
privind încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect locuinţe, care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2012; 

Având în vedere raportul nr.90353/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi Investiţii 
prin care se propune încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect locuinţe, care 
aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012. 

În conformitate cu prevederile art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996, art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi 
completată,, art.26 şi art.27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 40/1999 aprobată prin 
Legea nr. 241/2001 cu modificările şl completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţele locative 
cu destinaţia de locuinţe, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în executare a  Legii 
nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlul IX capitolului V Contractul de locaţiune şi 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2010; 
         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 încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect locuinţe, care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte  integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 19.05.2014. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu şi Investiţii vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
           Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

                                                                                                                                                                      
              Anexa la Hotărârea nr. 64/2012 

 
   

 
       Contracte de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova  
 
 
 
 
 

1. Dumitru Maria Bd. Nicolae Titulescu nr.43,  bl.A1, sc.4, ap.11 
(Bd. Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11) 

2. Peţa Florinel Laurenţiu Str. Cpt. Nicolae Vulovici nr.2,  bl.D18, sc.1, ap.20 
(Brazda lui Novac, bl.D18, sc.1, ap.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Pavel BADEA 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                 

   
 

 


