
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
 

HOTĂRÂREA NR. 306 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2010; 

Având în vedere raportul nr.111394/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 
ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147, 148, 152, 153 şi 
154/2010;    

În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996, modificată şi completată; 
         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 contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevazute în anexa care 
face parte  integranta din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care 
au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care 
au ca obiect modificări ce privesc componenţa familiei, schimbarea numelui pe 
cale administrativă sau prin căsătorie (divorţ), schimbarea titularului 
contractului, modificarea cuantumului chiriei,  modificarea modalităţii de plată a 
chiriei, modificarea clauzelor de reziliere a contractului, înscrierea sau 
excluderea din contract a unei persoane, îndreptarea unor erori materiale inserate 
în contractele de închiriere, modificări ale suprafeţelor locative modificări 
impuse prin hotărâri ale instanţelor de judecată rămase definitive şi irevocabile. 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Nicolae PÎRVULEASA Nicoleta MIULESCU 



 
Anexa la Hotărârea nr.306/2010  

 
 
 
 

Contracte  de închiriere prelungite 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae PÎRVULEASA 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume Adresa locuinta Nr. contract si durata 

1. LITVINENCU ELENA 
MARIANA  

Str. Petrache Poenaru 
Bl. H18, sc.sc.1, ap16 

Contract de închiriere nr. 
79247/14.08.2001-14.08.2010 

2. VLAD  ANA  STR. Lapus BL. S2, 
Sc1, ap.33 

Contract de închiriere nr. 
79499/28.08.2001-28.08.2010 

3. TRAISTARU  TAMARA STR.22 DECEMBRIE 
1989, NR.19, BL C5, 
sc2, ap.39 

Contract de închiriere nr. 
125093/06.09.2005–28.07.2010 

4. LACATUSU  ELENA ALEEA PIERSICULUI 
BL.85B, SC.1.AP 15 

Contract de închiriere nr. 
64556/28.12.2000– 28.12.2009 

5. GEORGESCU  NICOLITA STR. MOTRU NR.23, 
BL.1, SC2. AP3 

Contract de închiriere nr. 
79867/11.09.2001–21.08.2010 




