
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul 

Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33 
 

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

30.04.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.56649/2020, raportul nr.57628/2020 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare 
nr.577492020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale 
situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, 
ap.33; 
 În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.68/2006 
privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel naţional, Ordonanței de Urgență 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, aprobată prin Legea 84/2008, 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei 
nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.74/2007, Legii Locuintei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 ; 
 Potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, la criteriile 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 și nr.477/2019 privind 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, în anul 2020; 
           În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1,  art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul includerii locuinţei situată în 
municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, 
ap.33. 



  Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinței sociale, destinată 
persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, situată în municipiul Craiova, cart.Valea 
Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33, compusă din o cameră, în 
suprafaţă de 11 mp. şi dependinţe comune în suprafaţă de 2,61 mp., către Dumitru 
Iani Ionel. 

Art.3. Contractul de închiriere ce are ca obiect locuinţa identificată la art.2, va fi încheiat 
de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

  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 şi Dumitru Iani Ionel vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr. 56649/03.04.2020     
                  Se aprobă, 
                                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                                           Mihail Genoiu  
                                                     
                                                                                       Avizat, 
                                                                                                                           VICEPRIMAR,                                                               
                                                                    Adrian Cosman 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
al proiectului de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale destinate închirierii 

persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmeză a fi evacuate din locuințe retrocedate în 
natură foștilor proprietari, devenite disponibile în municipiul Craiova 

 
 

 Prin H.C.L. nr.470/29.11.2018 a fost aprobată lista de priorități cu solicitanții care au acces la 
locuințele sociale, destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2019. 

La nivelul lunii februarie 2020, din fondul de locuințe sociale închiriate la nivelul autorității 
locale, o unitate locativă a devenit disponibilă, prin evacuarea fostului chiriaş. 

 Prin O.U.G. nr.68/2006 s-au aprobat modalitatile de constituire de către consiliile locale, a 
fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, inclusiv prin redistribuirea cu 
prioritate a unor locuinte din fondul destinat inchirierii, aflate in proprietatea unitatilor 
administrativ-teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatarii. 

Potrivit prevederilor art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. 
nr.68/2006, locuinţele din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ 
teritoriale, devenite vacante pe perioada exploatării, se repartizează de către Consiliul Local mai 
întâi chiriaşilor evacuaţi din imobile naţionalizate şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de 
autoritatea locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată şi 
modificată prin O.U.G. nr.57/2008 precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de 
locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 

 Art.3 din O.U.G. nr.74/2007  privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, 
aprobată prin Legea 84/2008, statuează faptul că repartizarea unităților locative disponibile din fondul 
locativ special constituit, se realizează prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate, urmărindu-se 
asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuință.   

În acest sens, în conformitate cu  prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței 
sociale destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmeză a fi evacuate din 
locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, devenite disponibile în municipiul Craiova, proiect 
de hotărâre care, împreună cu documentele justificative, urmează  a fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova.    
                                            

DIRECTOR EXECUTIV, 
Adriana Cîmpeanu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe     
Nr.57628/07.04.2020 
                                                                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                                                                   PRIMAR, 
                                                                                                                                           MIHAIL GENOIU                                          
                  
                  Avizat, 
                                              VICEPRIMAR, 
                    ADRIAN COSMAN      
                                                                                                                                     
                             

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind repartizarea locuinţei sociale destinată închirierii în condiţiile O.U.G. 

nr.74/2007, persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, situată în Craiova, Valea 

Roșie, Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc. 1, ap.33  
 

Ţinând cont de situaţia creată odată cu retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate 
abuziv de stat, în conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.68/2006, locuinţele din 
fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, devenite 
vacante pe perioada exploatării, se repartizează de către Consiliul Local mai întâi chiriaşilor 
evacuaţi din imobile naţionalizate şi apoi, în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea 
locală, persoanelor îndreptăţite prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte 
sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 
         Tot pentru a veni în sprijinul chiriaşilor din imobile naţionalizate, în anul 2006, prin 
O.U.G. nr.68/2006 s-au aprobat modalitatile de constituire de către consiliile locale, a fondului 
de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, inclusiv prin redistribuirea cu 
prioritate a unor locuinte din fondul destinat inchirierii, aflate in proprietatea unitatilor 
administrativ-teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatarii. 
 Dată fiind legislaţia în materia locativă pentru persoanele evacuate din imobilele 
restituite în natură foştilor proprietari pentru care legiuitorul a impus obligativitatea înfiintarii 
unui fond cu această destinaţie, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin 
Hotararea nr.136/28.03.2013 constituirea fondului de locuinte sociale unic, prin includerea 
tuturor locuintelor repartizate chiriasilor din imobile nationalizate in perioada 2006 – 2013, 
fond ce a fost completat ulterior cu unităţile locative devenite vacante pe perioada exploatării 
şi repartizate cu această destinaţie. 
  În prezent, din fondul destinat închirierii constituit la nivelul autorității locale, a 
devenit disponibilă locuinţa din Valea Roșie, Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc.1, ap.33, 



compusă din 1 cameră și dependințe, iar pe cale de consecință, aceasta poate fi redistribuită în 
conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate.  
 Având în vedere regimul juridic exclusiv de proprietate publică al locuințelor sociale 
destinate chiriașilor din imobile naționalizate și ținând cont de apartenența la domeniul privat 
a locuinței vacante, prin adresa nr.13351/22.01.2020, am solicitat Direcției Patrimoniu 
trecerea locuinței din Valea Roșie, Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc.1, ap.33 în domeniul 
public al municipiului Craiova. 
    Dispoziţiile art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 aprobată prin Legea nr.84/2008, 
statuează faptul că repartizarea locuinţelor destinate chiriasilor din imobile nationalizate, se 
face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de autoritatea publică locală anual, 
înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor. 

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat prin hotărârea nr. 
477/28.11.2019, lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2020. 
 Lista de priorităţi este unică şi cuprinde toţi solicitanţii de locuinţă (persoane singure, 
familii de 2 sau mai multe persoane), care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea 
descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se 
aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 
3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 camere, evitându-se repartizarea unor 
spaţii excedentare. 
 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 
evacuare din imobile naţionalizate, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma îndeplinirea 
criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 
 a) să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
 b) să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
 c) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei 
locuinţe; 
 d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
 e) să aibă un venit mediu net lunar/persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul 
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea precum şi 
anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

Ţinând cont de faptul că în lista de prioritaţi mai figurează un numar de 6 solicitanti cu 
situatia locativa nerezolvată, propunerile de repartizare s-au făcut în ordinea aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.477/2019 către toate persoanele 
îndreptăţite, în acest sens fiind emise comunicările cu nr.35944/26.02.2020, cu menţiunea că 
titularii care nu îşi exprimă opţiunea de repartizare însoţită de documente justificative sau 
după caz, nu formulează cerere de refuz motivat, autoritatea locală va aprecia pasivitatea 
acestora ca un refuz tacit al repartizării locuinţei disponibile, urmând ca aceasta să fie 
repartizată în ordinea listei de prioritate, iar situaţia se prezintă după cum urmează: 

 



N
r 

Titular/Num
ăr ordine 
lista de 

prioritaţi 

Nr 
pers Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare/ 

Propunere de 
repartizare 

 

Nedeţinerea unei 
locuinţe în proprietate 

venitul mediu net/membru de 
familie realizat în ultimele 12 
luni - mai mic decât venitul 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul 
buletin statistic anterior lunii în 
care se repartizează locuinţa 
respectiv 3189 lei (venitul 
aferent lunii ianuarie 2020 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data de 
13.03.2020) 
 

Obs. 

1 PARINESCU 
SIMONA 7 - - - 

 
- 
 

Soluționare 
prin H.C.L. 
nr.111/26.03

.2020  

2 GAVRILĂ 
FLORICA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
- 

3 PĂTRUICĂ 
NICOLAE 1 - - - 

Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
- 

4 BURTEA 
VIOREL 4 - - - 

Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
- 

5 
BURTEA 
DUMITRU 
GEORGICĂ 

1 - - - 
Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
- 

6 DUMITRU 
IANI IONEL 2 

Cererea 
nr.38914/02.03.2020   

Cererea 
nr.46785/12.03.2020   

 –  Valea Roșie, 
Strada 22 

Decembrie 1989 
nr.18, bl.8, sc.1, 

ap.33 

Încheierea de 
autentificare nr. 

1029/12.03.2020 emisă 
de SPN Șorop 

Alexandru Oliviu și 
Răgușilă Simona 
Daniela, CF nr. 

500219/12.03.2020 
emis de PMC - DIT 

Fără venituri  - conform 
declarației notariale pe propria 

răspundere  nr. 
1029/12.03.2020; conform 
raportului PATRIMVEN – 

ANAF, veniturile realizate în 
ultimele 12 luni din jocuri de 

noroc sunt de 129,08 lei 

 
Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
 

- 

7 BĂBEANU 
LUMINIȚA 1 - - - 

Comunicarea 
nr.35944/26.0

2.2020 
- 

  
 Astfel, propunerea de repartizare vizează solicitantul înscris la numărul de ordine 6 
(Dumitru Iani Ionel), care a dat curs comunicării, iar prin actele anexate la cerere a făcut 
dovada îndeplinirii condiţiilor legale.  
 În conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, locuinţele destinate 
inchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau aflate în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt 
amplasate şi nu pot fi vândute. Astfel, locuinţa ce face obiectul repartizării figurează în 
domeniul public al municipiului Craiova conform H.C.L. nr.119/26.03.2020, fiind necesară 
totodată și includerea acesteia în fondul de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari aprobat prin H.C.L. 136/2013. 

Potrivit dispoziţiilor art.4 din O.U.G. nr.74/2007, închirierea şi administrarea 
locuinţelor destinate familiilor evacuate, urmează regimul stabilit de Legea nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la locuinţele sociale. 

Stabilirea chiriei nominale pentru locuinţele sociale se face cu respectarea prevederilor 
cap.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999, coroborate cu prevederile art.44 şi 



45 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 
nr.310/2007. 

Totodată, potrivit art.2 alin.1 din O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari, pentru soluţionarea cererilor persoanelor îndreptăţite privind 
repartizarea unei locuinţe, se constituie prin hotărâri ale consiliilor locale, comisii de analiză a 
solicitărilor de locuinţe. 

La nivel local, comisiile sociale se vor constitui prin dispoziţie a primarilor şi acestea 
nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local. În acest sens, în conformitate cu 
dispoziţiile legale anterior prezentate, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la 
art.1 din hotărârea nr.60/21.07.2016, structura Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea 
locuinţelor destinate închirierii, 

Astfel, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.1033 emisă la data de 
03.08.2016, a fost constituită Comisia Socială pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii, care prin avizul emis în exercitarea atribuţiilor desfăşurate în cadrul 
ședințelor de lucru, aceasta contribuie în mod substanţial la luarea unei hotărâri legale, corecte 
şi judicios fundamentate, de către autoritatea deliberativă, constituind astfel baza adoptării 
sale. 

Însă, ținând cont de condițiile actuale reglementate de prevederile art.50 din Anexa 1 la 
Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, referitoare la faptul că pe perioada stării de urgență, autoritățile 
administrației publice locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie 
evitat pe cât posibil contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare, propunerea de repartizare, în vederea închirierii, a locuinței din 
Craiova, Valea Roșie, Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc.1, ap.33 către dl Dumitru Iani 
Ionel, a fost avizată electronic de către membri Comisiei Sociale.   
       Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de avizul Comisiei Sociale, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 
construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, O.U.G. nr.74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008, O.U.G. 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr.74/2007, Legii Locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, la criteriile 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 
proprietar, O.U.G. nr.68/2006, Hotarării Consiliului Local nr.477/2019 privind 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, în anul 2020 și O.U.G. nr.57/219 privind Codul administrativ, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. 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 aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare în sensul includerii locuinţei situată în Craiova, Valea Roșie, 
Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc.1, ap.33; 
 2. Repartizarea, în vederea închirierii în condiţiile O.U.G. nr.74/2007, a locuinţei 
sociale destinată persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari situată în Craiova, Valea Roșie, 
Strada 22 Decembrie 1989 nr.18, bl.8, sc.1, ap.33 compusă din o cameră în suprafaţă de 
11 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 2,61 mp, către domnul Dumitru Iani Ionel; 
 3. Încheierea contractului de închiriere ce are ca obiect locuinţa prevăzută la 
punctul 1 de la prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
 
              
 
 
           DIRECTOR EXECUTIV,       
               Adriana Cîmpeanu                             ÎNTOCMIT, 
                                                                                                                            ŞEF SERVICIU, 
      Doina Miliana Pirvu                                                     
                                                                                                               



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 57749/ 07.04.2020 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 56649/03.04.2020 al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul de specialitate nr. 57628/07.04.2020 al Directiei Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 
− O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 

construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional; 
− O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 
foştilor proprietari; 

− HCL nr. 122/2016; 
− O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe; 
− HCL nr. 451/2017; 
− HCL nr. 477/2019; 
− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind repartizarea a unei locuinţe sociale destinate închirierii în 
condiţiile O.U.G. 74/2007, persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, situata în Craiova, Valea 
Rosie, str. 22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc. 1, ap. 33, jud Dolj. 
 
    Director Executiv,      Întocmit, 
   Ovidiu Mischianu       consilier juridic Ana-Maria Mihaiu  
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