
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 

                                                                  PROIECT 

                                                        
                                                         HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate 
închirierii  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 

Având în vedere raportul nr.126750/2017 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale destinate închirierii; 
 În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996 şi art.15 din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii şi la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat şi Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2016 privind aprobarea listelor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, în anul 2017; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, alin.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 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 Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată și completată, prin excluderea 
locuinţelor situate în municipiul Craiova, str. 22 Decembrie 1989, bl.6 vechi, 
cam.54 şi respectiv str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.204. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la pct.1-3 din anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.4-7 din anexa la prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Chirira lunară aferentă inchirirerii locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
          Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari        
Serviciul Administrare Locuinţe                             
Nr.126750/14.09.2017 
  
                                                                                                                            Se aprobă, 
                                                                                                                             PRIMAR, 
                                                                                                                      MIHAIL GENOIU                                        
                  
                  Avizat, 
                               VICEPRIMAR, 
                  ADRIAN COSMAN 
    

                            
RAPORT,  

privind repartizarea a 7 locuinţe sociale destinate închirierii  persoanelor 
îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 În conformitate cu prevederile 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 prevăzuţi la  art.1 
alin.3 din O.U.G. nr.74/2007 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. 

 Astfel, lista de prioritati privind solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii 
persoanelor si/sau familiilor evacuate din imobile nationalizate aprobata de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin hotararea nr.195/34.11.2016, cuprinde un numar de 7 titulari, dintre 
care numai 3 titulari - persoane singure, au mai ramas în prezent cu situatia locativa 
nerezolvata.  

Având în vedere că la nivelul lunii august 2017, au devenit disponibile 8 locuinte, 
respectiv 6 unitati locative care au in structură o singura camera, iar 2 unitati locative care sunt 
apartamente compuse din 2 camere, autoritatea locala a facut oferte de repartizare conform 
prevederilor legale sus-menţionate. 

Ţinând cont de faptul că a fost formulată o singură opţiune de repartizare, celelalte  
spaţii cu destinaţia de locuinţa vor face in continuare obiectul propunerilor de repartizare către 
titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale aprobata prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2016 – Anexa 1. 



Situatia acestor locuinte devenite vacante pe perioada exploatarii, se prezinta după cum 
urmează:   
  

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ 
Structura 

Titularul dreptului de 
administrare 

Regim juridic actual 

1 Strada Fraţii Buzeşti nr.12 (16) – 1 
cameră de 16 mp, dependinţe de 11,70 
mp, teren curte de 10 mp 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public 

HCL 339/2017 

2 Strada 22 Decembrie 1989 bl.6 vechi, 
cam.54 (1 cam de 16 mp, dependinte 
comune de 9,30 mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public conf. H.C.L. 
nr.134/2014 

3 Strada 22 Decembrie 1989, bl.7, ap.39 (1 
cameră de 11 mp şi dependinţe de 2,61 
mp) 

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public 

HCL 76/2016 

4 Strada 22 Decembrie 1989 bl.7, cam.45 
(1 cam de 11 mp, dependinte comune de 
2,65 mp)  

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public 

HCL 339/2017 

5 Strada 22 Decembrie 1989 bl.8, cam.91 
(1 cam de 11 mp, dependinte comune de 
2,61 mp)  

R.A.A.D.P.F.L. Domeniu public 

HCL 339/2017 

6 Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, 
cam.204  (1 cam şi dependinte ) 

P.M.C. 
 

Domeniu public 

HCL 154/2015, HCL 39/2016 

7 Calea Severinului, nr.30C, bl. B03, ap.13 
– 2 camere 

P.M.C. 
 

Domeniu public 

HG 965/2002, HCL 39/2016 

8 Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, ap.2 - 
2 camere 

P.M.C. 
 

Domeniu public 
HG 965/2002, HCL 39/2016 

 

 
 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, evitandu-se repartizarea unor 

spatii excedentare. 
În situaţia epuizarii locuintelor la care au dreptul solicitanţii potrivit legii, aceştia pot 

opta in ordinea de prioritate aprobata, pentru repartizarea unor spatii cu un număr de camere 
inferior celui specificat în Anexa 1 la Legea nr.114/1996, republicată, referitoare la exigenţele 
minimale. 

În acest sens, analizarea opţiunilor solicitanţilor de locuinţă se efectuează cu ocazia 
repartizării unităţilor locative devenite vacante, iar pentru efectuarea opţiunilor, solicitanţilor li 
se aduc la cunoştinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative restrictive 
(exemplu:  familiile de 2 sau mai multe persoane pot opta pentru repartizarea unei garsoniere 
fără ca acestea să mai poata beneficia de o alta locuinţă aflata în proprietatea/administrarea 
Municipiului Craiova, corespunzătoare numărului de persoane din familie). 



 La data repartizării locuinţelor sociale, solicitanţii au obligaţia de a reconfirma 
îndeplinirea criteriilor de acces prevăzute de lege şi anume: 

a) să nu deţină în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
b) să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
c) sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 

locuinte; 
d) să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
e) să aibă un venit mediu net lunar/persoana, 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 analizeaza cererea 
precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. 

Având în vedere ordinea de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.194/2016, pentru 
redistribiuirea celor 6 locuinţe devenite vacante, au fost transmise oferte de repartizare 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 uneia din locuinţele devenite disponibile, 
urmând ca acestea să fie repartizate în ordinea listei de prioritate. 

Condiţiile de depunere a opţiunilor de repartizare au fost aduse la cunoştinţa 
solicitanţilor prin comunicări nominale, iar situatia solicitarilor se prezinta astfel: 
 
  

Nr 
Titular/Numar 
ordine lista de 

prioritati 

N
r 

pe
rs 

Opţiune 

Reconfirmarea condiţiilor de acces 

Oferta 
repartizare 

Obs. 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 2391 lei (venitul 
aferent lunii iulie 2017 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în data 
de 07.09.2017) 

1 
TANASIE RELU 
LAURENTIU/21 

3 

Cererea 
nr.116366/25.08.2

017–Calea 
Severinului, 

nr.30E, bl.B01, 
sc.1, ap.2 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1082/28.08.2017 
emisa de B.I.N. 
Bazgu Mariana, 
certificate fiscale 

nr.575192/28.08.2017 
si 

nr.575196/28.08.2017 
emise de P.M.C. – 

D.I.T. 

1081 lei 

Comunicarea 
nr.112002/16

.08.2017 
 

 
- 

2 
POPA 
AURELIA/22 

2 

Cererea 
nr.121743/05.09.2

017–Calea 
Severinului, 

nr.30C, bl.B03, 
sc.1, ap.13 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1855/01.09.2017 
emisa de B.I.N. Zavoi 

Aurelian Paul si 
nr.827/04.09.2017 

emisa de B.I.N. 
PACTUM, certificate 

fiscale 
nr.578740/04.09.2017 

si 
nr.578738/04.09.2017 

emise de P.M.C. – 
D.I.T. 

1855 lei 

Comunicarea 
nr.117522/29

.08.2017 
 

- 



3 
MARIA IULIA/ 
23 

2 

Cererea 
nr.115573/24.08.2
017 –– Str. Brestei 
nr.257, bl.51 gars, 

cam.204 

Incheierile de 
autentificare 

nr.6/22.08.2017 si 
nr.5/22.08.2017 
emise de B.I.N. 
Dragusin Danut 

Florin, certificate 
fiscale 

nr.572720/22.08.2017 
si 

nr.572726/22.08.2017 
emise de P.M.C. – 

D.I.T. 

389 lei 

Comunicarea 
nr.112002/16

.08.2017 

-  

4 
STOIAN 
RAMONA/26 

1 

Cererea 
nr.115849/24.08.2
017 –– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.6 vechi,cam.54 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1707/23.08.2017 
emisa de S.P.N. Tone 

Florian, certificat 
fiscal 

nr.573698/23.08.2017 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

1317 lei 

Comunicarea 
nr.112002/16

.08.2017 

- 

5 
STANCU 
GHEORGHE/27 

1 

Cererea 
nr.116581/25.08.2
017 –– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.8, cam.91 

Incheierea de 
autentificare 

nr.1732/25.08.2017 
emisa de S.P.N. Tone 

Florian, certificat 
fiscal 

nr.574825/25.08.2017 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

518 lei 

Comunicarea 
nr.112002/16

.08.2017 

- 

6 
ISCRU IONELA 
DANIELA/83 

2 

Cererea 
nr.115748/24.08.2
017 –– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.8,cam.91 

- - 

Comunicarea 
nr.112002/16
.08.2017 - 

7 
TARASI 
MIHAELA 
SANZIANA/111 

1 

Cererea 
nr.115163/23.08.2
017 –– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.8,cam.91 

- - 

Comunicarea 
nr.112002/16
.08.2017 - 

8 
CERBU 
NICOLAE/131 

1 

Cererea 
nr.121711/05.09.2
017 –– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.7,cam.39 

Incheierea de 
autentificare 

nr.2337/05.09.2017 
emisa de B.I.N. Sorop 

Alexandru Oliviu, 
certificat fiscal 

nr.579183/04.09.2017 
emis de P.M.C. – 

D.I.T. 

516 lei 

Comunicarea 
nr.112002/16

.08.2017 

- 

9 
STOIAN 
BOBI/148 

4 

Cererea 
nr.115319/23.08.2
017 –– Str. Brestei 
nr.257, bl.51 gars, 

cam.204 

- - Comunicarea 
nr.112002/16
.08.2017 

 - 

10 
CAMEN LUIZA 
MARIA/150 

8 

Cererea 
nr.115609/24.08.2
017 –– Str. Brestei 
nr.257, bl.51 gars, 

cam.204 

- - Comunicarea 
nr.112002/16
.08.2017 

 - 

11 
BUCUR 
CRISTINA/90 

3 

Cererea 
nr.115610/24.08.2
017 –– Str. Brestei 
nr.257, bl.51 gars, 

cam.204 

- - 

Comunicarea 
nr.112002/16
.08.2017 

 

 

- 

12 DAIA CRISTEL 1 Cererea Incheierea de - Comunicarea  - 



ALIN/178 nr.123679/08.09.2
017–– Strada 22 
Decembrie 1989 

bl.7,cam.45 

autentificare 
nr.2383/08.09.2017 

emisa de B.I.N. Sorop 
Alexandru Oliviu, 

certificat fiscal 
nr.581958/08.09.2017 

emis de P.M.C. – 
D.I.T. 

nr.112002/16
.08.2017 

   
   
 Facem precizarea ca pana in prezent, au beneficiat de repartizarea unei locuinte in 
ordinea de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.194/2016, titularii situati la numerele de ordine: 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 18 si 19, iar titularii clasati la pozitiile 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 
nu au dat curs comunicarilor emise de autoritatea locala. 
 In acest sens, propunerile de repartizare vizează numai 7 titulari din cei 12 care au 
formulat optiune de repartizare si care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea 
stabilită prin H.C.L. nr.194/2016 de la poz.21 (Tanasie Relu Laurentiu), poz.22 (Popa 
Aurelia), poz.23 (Maria Iulia), poz.26 (Stoian Ramona), poz.27 (Stancu Gheorghe), poz.131 
(Cerbu Nicolae) şi poz.178 (Daia Cristel Alin). 
  Potrivit art.2, litera c din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, locuinţele sociale se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie 
economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 
condiţiile pieţei. 
 Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus-menţionat prevăd faptul că locuinţele sociale 

aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea fondului de 
locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor construcţii 
existente. 
 Conform art.20 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, locuintele 
sociale se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 Facem precizarea ca cele 7 unitati locative propuse spre  repartizare apartin domeniului 
public al Municipiului Craiova asa cum am aratat mai sus in prezentul raport. 
 Însă, având în vedere că în conformitate cu prevederile art.2 din H.C.L. nr.134/2014 şi  
art.3 din H.C.L. nr.154/2015, locuinţele situate în Strada 22 Decembrie 1989 bl.6 vechi, 
cam.54 şi respectiv Str. Brestei nr.257, bl.51 gars, cam.204  au fost incluse în fondul unic de 

locuinte sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a 

fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari , este necesară actualizarea 
fondului în sensul excluderii acestor locuinţe data fiind propunerile de repartizare catre 
solicitantii de locuinte sociale definite in sensul Legii nr.114/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

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, la 
propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. 
     Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din data de 14.09.2017, 
în conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.30 din H.G. nr.1275/2000, Hotărârii Consiliului 
Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii şi la criteriile pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale/destinate închirierii 



din fondul locativ de stat, art.15 din O.U.G. nr.40/1999 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. 
nr.68/2006, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2016 privind 
aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi 
în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din 
fondul locativ de stat, în anul 2017, 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, prin excluderea locuinţelor situate în Craiova, Strada 22 
Decembrie 1989 bl.6 vechi, cam.54 şi respectiv Strada Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, 
cam.204; 
 

2. Repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale către persoanele 
prevăzute în Anexa la prezentul raport; 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1–3 din Anexa la 
prezentul raport; 
 4. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate la punctele 4 
-  7 din Anexa la prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 5. Stabilirea chiriei lunare conform Anexei  la prezentul raport. 
  
 
 
  

 

    
             PT. DIRECTOR EXECUTIV,         ÎNTOCMIT, 
                  Doina Miliana Pirvu                                                                     PT. ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                                       Insp. Sorin Georgescu 

 
 
                                                                Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                             cons. jur. Ana-Maria Chirila             

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Anexa  

Propuneri de repartizare a 7 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite in conformitate cu prevederile 
Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI 
PRENUME 

ADRESĂ 
LOCUINŢĂ/CARACTERISTICI 

TEHNICE 

TITULARUL 
DREPTULUI DE 
ADMINISTRARE 

CHIRIE LUNARA 
(lei) 

1 TANASIE RELU 
LAURENTIU 

Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.2 
Nr. camere: 2 

Suprafaţa locuibilă:  mp 
Dependinţe:  mp 

Suprafata utilă:  mp 

 

P.M.C. 86,33 lei 

2 POPA AURELIA Calea Severinului, nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.13 
Nr. camere: 2 

Suprafaţa locuibilă:30,80  mp 
Dependinţe: 27,10 mp 

Suprafata utilă:57,90 mp 

 

P.M.C. 86,33 lei 

3 MARIA IULIA  
Str. Brestei nr.257, bl.51 gars, cam.204 

Nr. camere: 1 
Suprafaţa locuibilă:  mp 

Dependinţe:  mp 
Suprafata utilă:  mp 

 

 

P.M.C. 60,43 lei 

4 STOIAN RAMONA Strada 22 Decembrie 1989 bl.6 vechi,cam.54 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 16,00 mp 
Dependinţe: 9,30 mp 

Suprafata utilă: 25,30 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 41,50 lei 

+ TVA 

5 STANCU 
GHEORGHE 

Strada 22 Decembrie 1989 bl.8,cam.91 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,61 mp 

Suprafata utilă: 13,61 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 25,33 lei + TVA 



6 CERBU NICOLAE Strada 22 Decembrie 1989 bl.7,cam.39 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,61 mp 

Suprafata utilă: 13,61 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 25,30 lei + TVA 

7 DAIA CRISTEL 
ALIN 

Strada 22 Decembrie 1989 bl.7,cam.45 
Nr. camere: 1 

Suprafaţa locuibilă: 11,00 mp 
Dependinţe: 2,65 mp 

Suprafata utilă: 13,65 mp 

 

R.A.A.D.P.F.L. 25,35 lei + TVA  
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