
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
HOTĂRÂREA NR. 328 

privind încheierea contractului de închiriere care are ca obiect  locuinţa 
situată în str.22 Decembrie 1989, nr.16, bl.7, sc.1, ap.96;    

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

Având în vedere raportul nr.116964/2011 întocmit de Serviciul Fond Locativ prin 
care se propune aprobarea încheierii contractului de închiriere care are ca obiect 
locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, preluată de la Regia 
Autonomă de Administare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, situată în str.22 
Decembrie 1989, nr.16, bl.7, sc.1, ap.96 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, art.30, art.31 şi art.32 din Hotărârea Guvernului 
nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, art.26 
şi art.27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.241/2001, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2009 
privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de 
locuinţe, aprobată prin Legea nr.309/2009; 
         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 contractului de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Militaru Valorica, care are ca obiect locuinţa ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, preluată de la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
situată în str.22 Decembrie 1989, nr.16, bl.7, sc.1, ap.96. 

Art.2.  Contractul identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va încheia până la data de 
19.05.2014. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere care are ca obiect locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ şi Militaru Viorica vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR, 
Constantin RĂDUCĂNOIU 

 
          Nicoleta MIULESCU 

 


