
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
        HOTĂRÂREA NR.121 

privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale, destinate închirierii, între 
titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi nr.909/2014 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 

   Având în vedere raportul nr.44649/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea schimbului de locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi 
nr.909/2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015;    

    În conformitate cu prevederile art.868 alin.2 şi art.1763 din Codul Civil;              
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare 
la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale;   

 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Zlotea 

Marcela, titulara contractului de închiriere nr.682/10.07.2014, ce are ca obiect 
locuinţa situată  în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 
1989,nr.18, bl.8, sc.1, ap.26 şi Chiriac Delia Alina (fostă Calotă), titulara 
contractului de închiriere nr.909/16.12.2014, ce are ca obiect locuinţa situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989,nr.6, bl.6 vechi, 
cam.11. 

Art.2. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, 
ap.26 şi includerea locuinţei  situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, strada 
22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11. 

Art.3. Se aprobă încheierea de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova a actelor adiţionale de modificare a 
contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Zlotea Marcela şi Chiriac Delia Alina, vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
               PT.SECRETAR, 
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