
MUNICIPIUL  CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  
 

   
HOTĂRÂREA NR. 414 

 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.10.2010; 

Având în vedere raportul nr.139996/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură 
foştilor proprietari şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.198, 199, 211, 215 şi 216/2010; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 
privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr.515/2006, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmeză a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură 
foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008, Legii Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2008 pentru 
modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, aprobată prin Legea nr.233/2008; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004 
referitoare la aprobarea Regulamentului Comisiei de Repartizare a Locuinţelor în 
Municipiul Craiova, modificată şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.300/2010 referitoare la aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, pe anul 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  constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate 
în natură foştilor proprietari, conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru persoanele şi/sau familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 



foştilor proprietari, pe anul 2010, prevăzută în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova şi pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova. 

Art.4.  Împotriva listei de repartizare se poate face contestaţie la instanţa de contencios 
administartiv competentă, potrivit legii. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.6.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Comisia Socială vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Florentin TUDOR Nicoleta MIULESCU 
 



                                                                                                                             
  

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.414/2010 
 
 
 
 

Constituirea  fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 

natură foştilor proprietari  
 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

                                    Adresa unităţii locative  Nr.camere/locuinţă 

1. str. Valter Mărăcineanu (fostă George Enescu)  nr.8, bl.G10, sc.1, 
ap.5 

   2 camere 

2. str. Colonel Scarlat Demetriade (fostă Brazda lui Novac) nr.5, 
bl.I5, sc.3, ap.11 

   2 camere 

3. str. Horia  (fostă Calea Bucureşti) nr.3, bl.a8, sc.3, ap.14    2 camere 

4.  str. Dr. Victor Papilian ( fost cart.1 Mai) nr.3, bl.A2 sc.1, ap.29    2 camere 

5.  str. A. I. Cuza nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19    2 camere 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Florentin TUDOR  

 
 

                                
     



 
 

 
 
                                                                    Anexa nr.2 la Hotărârea nr.414/2010 
            
    
 
 

LISTA DE REPARTIZARE 
în anul 2010 

 
 
 
  
Nr.
crt  

Nume şi prenume Adresă imobil Nr. camere/ 
locuinţă 

Nr. persoane/ 
familie 

1. Luta Maria Str.Horia (fosta Calea Bucureşti) nr.3, 
bl.a8, sc.3, ap.14 

2 cam. 2 pers. 

2. Dumitricu George Str.Valter Mărăcineanu  (fosta 
G.Enescu) nr.8, bl.G10, sc.1, ap.5 

2 cam. 5 pers. 

3. Cotoi Iuliean Str.Dr.Victor Papilian (fost cart.1 Mai) 
nr.3, bl.A2, sc.1, ap.29 

2 cam. 2 pers. 

4. Radu Marin Str.Col.Scarlat Demetriade (fost Brazda 
lui Novac) nr.5, bl.I5, sc.3, ap.11 

2 cam. 3 pers. 

5. Marin Ion Str.A.I.Cuza nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19 2 cam. 2 pers. 

 
                                         
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Florentin TUDOR  

 
 
 

 
 
 
 
 


