
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
 

HOTĂRÂREA NR. 484 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.12.2010; 

Având în vedere raportul nr.211233/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea încheierii 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.239, 240, 241, 243 şi 
244/2010;    

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
Locuinţei nr.114/1996, republicată, modificată şi completată, Ordonanţei 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 contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Contractele se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
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, 
        Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU 



 
 
 
 
 

                                                                  Anexă la Hotărârea nr.484/2010 
 
   
 

 
Contracte de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului privat al 

municipiului Craiova preluate de la  R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 
 
 
 

1. Berceanu Florin Viorel Calea Bucureşti nr.18,  bl. M16A, sc1,  ap.7 

2. Butaru Vasile Str.22 Decembrie 1989 (fost cart.Valea 
Roşie) nr.16, bl.7, sc1, ap.103 

3. Lemnaru Ramona Elena Bld.Oltenia ( fost cart.Craioviţa Nouă) 
nr.67, bl.51B, sc.1, et.2,  ap.9 

4. Motroc Florentina şi Cîrnaru Ştefania Comuna Podari, sat Podari, bl.3, sc.1, ap.2 

5. Popa Marian Str.I.D.Sîrbu ( fost cart.Valea Roşie) nr.14, 
bl.13, sc.2, et.3, ap.14 

6. Asociaţia Nevăzătorilor din România – 
Filiala Interjudeţeană Dolj – Mehedinţi 

Str. Mihai Bârca (fost cart.Rovine) nr.9, bl. 
F11,sc.1, ap.5 

7. Tutunaru Fănel Str.22 Decembrie 1989 (fost cart.Valea 
Roşie) nr.16, bl.7, sc.1, et.2, ap.60 

8. Vînătoru Mioara Luciia Str.Dr.Nicolae Ionescu Siseşti (fost cart.1 
Mai) nr.20, bl.I88, sc.1, ap.12 

 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Virgil BOBOC 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 




