
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 

HOTĂRÂREA NR. 260 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2011; 

Având în vedere raportul nr.89148/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei 
contractelor de închiriere locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96, 97, 98 şi 99/2011;      

În conformitate cu prevederile art.21 şi 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 din Legea 
nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţei; 
         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 prelungirea duratei contractului de  închiriere nr.149458/2003 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mihai Arsene, ce are ca obiect 
locuinţa pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiţii 
la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.1 A, bl. T1, 
sc.2, ap.10, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa 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 prevăzute la art.1 
şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 

Nicoleta MIULESCU 



 



   Anexă la Hotărârea nr.260/2011  
 
 
 
 
 
 
 

Contracte prelungite 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume Adresa locuinta Nr. contract de 
inchiriere 

 
1. ALBU ION Str. Brestei, nr.257, Bl. 

51 gars, sc1,et.1 ap 107, 
Contract de închiriere 
nr. 67210/13.06.2002  

2. ION MARIA Str. Motru, nr.23, Bl.1, 
Sc.1,Ap 10 

Contract de închiriere 
nr.64323/13.12.2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 


