
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                               

                                                                                                 
                                             HOTĂRÂREA NR.123 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale  

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 26.03.2015; 
     Având în vedere raportul nr.47021/2015 al Direcţiei Fond Locativ şi Control 

Asociaţii de Proprietari prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Sociale şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015; 

     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.114/1996 – legea locuinţei, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari;  

     În conformitate cu art.36, alin 2 lit.d coroborat cu alin 6, lit.a pct.17, art.45, 
alin.1, 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale, 
după cum urmează: 
a) se înlocuieşte dna.Calangiu Cristina Mariana, cu dl.Nanu Andrei 

Gheorghe, consilier local; 
b) se înlocuieşte dna. Miulescu Nicoleta, cu dl. Mischianu Ovidiu - director 

executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ cu atribuţii delegate de Secretar al Municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local    
al Municipiului Craiova nr.424/2013. 

    Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
               PT.SECRETAR, 



        Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 
 


