
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
 

     HOTĂRÂREA NR. 325 
privind atribuirea c ătre Coşoveanu Nicolae Constantin  a spaţiului situat în 

municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Casa Albă, mansardă, ap.23 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2011; 

Având în vedere raportul nr.117876/2011 întocmit de Serviciul Fond Locativ  
prin care se propune atribuirea către Coşoveanu Nicolae Constantin  a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Casa Albă, mansardă, ap.23 şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 
132, 133 şi 134/2011;  
         În conformitate cu prevederile art.21 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată şi art.31 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996; 
        Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004 referitoare 
la aprobarea Regulamentului Comisiei de Repartizare a Locuinţelor în municipiul 
Craiova;   

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  atribuirea, către Coşoveanu Nicolae Constantin, a spaţiului proprietate 
privată a municipiului Craiova şi aflat în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, compus din 
dormitor în suprafaţă de 13,84 mp. şi bucătătie în suprafaţă de 11,52 mp., în 
folosinţă exclusivă, culoar în suprafaţă de 7,07 mp. în folosinţă comună şi wc în 
suprafaţă de 6,00 mp., din care folosinţă comună 0,10 mp., situat în municipiul 
Craiova, str. A.I.Cuza, bloc Casa Albă, mansardă, ap.23, identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Coşoveanu 
Nicolae Constantin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
Constantin RĂDUCĂNOIU 

 
        Nicoleta MIULESCU 



 




