
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 

                HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.134322/2013  întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari  prin care se propune repartizarea, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe 
de investiţii la nivel naţional;      

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, art.8, alin.1 şi 4 din Legea nr.152/1998, 
republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art.15, alin.9 şi 10 
din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.165/2008 şi Titlului IX, Capitolul V - Contractul de locaţiune 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR, AVIZAT, 



       PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU  

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe              
Nr.134322/11.09.2013           

                          SE APROBĂ, 
                                                                           
                         PRIMAR 

                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 

RAPORT,  
privind repartizarea a 3 locuinţe proprietate privată a Statului Român şi aflate în 

adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construite prin intermediul 
A.N.L. situate în Craiova, Bdul Oltenia, bl.T1, sc.6, ap.3, Strada Potelu, bl.R3, sc.1, 

ap.11 şi Strada Potelu, bl.R6, sc.1, ap.10 
 

Consiliul Local al municipiului Craiova administrează locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii realizate prin programul de investiţii la nivel naţional situate în blocurile T1, T2, T3 
din B-dul Oltenia şi blocurile R1 – R16 din Strada Potelu, repartizate în anii 2003, 2004 şi 
respectiv 2008, 2009 în conformitate cu prevederile Legii 152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Nationale pentru Locuinţe. 

În prezent, trei locuinţe din fondul închiriat tinerilor au devenit disponibile ca urmare a 
solicitării de denunţare a contractelor de închiriere, după cum urmează: 

1. Locuinţa situată în Craiova Strada Potelu bl.R3, sc.1, ap.11 a fost predată de către 
titularul Predoianu Elena conform procesului verbal nr.112571/25.07.2013 urmare solicitării de 
denunţare a contractului de închiriere formulată prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.111645/24.07.2013; în conformitate cu înscrisurile eliberate de 
Direcţia Impozite şi Taxe şi Asociaţia de locatari ANL R2008, înregistrate la 
nr.470520/23.07.2013 şi nr.234/22.07.2013, Dna Predoianu nu figurează cu debite la plata 
cheltuielilor de chirie şi întreţinere; 

2. Locuinţa situată în Craiova Bd.Oltenia bl.T1, sc.6, ap.3, a fost predată de către 
titularul Damian Elena Castelia conform procesului verbal nr.121457/14.08.2013 urmare 
solicitării de denunţare a contractului de închiriere formulată prin cererea înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.119077/08.08.2013, motivând în acest sens stabilirea 
domiciliului în străinătate; în conformitate cu înscrisurile eliberate de Direcţia Impozite şi Taxe 
şi Asociaţia de locatari bl.B1 ANL Craioviţa Nouă, înregistrate la nr.472888/26.07.2013 şi 
nr.05/02.08.2013, Dna Damian nu figurează cu debite la plata cheltuielilor de chirie şi 
întreţinere; 

3. Locuinţa situată în Craiova Strada Potelu bl.R6, sc.1, ap.10 a devenit vacantă ca 
urmare a solicitării de denunţare a contractului de închiriere formulată de  titularul Smădoi 
Liana prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.124840/23.08.2013; 
facem precizarea că în conformitate cu înscrisurile eliberate de Direcţia Impozite şi Taxe şi 
Asociaţia de locatari ANL R2008, înregistrate la nr.481056/20.08.2013 şi nr.190/18.07.2013, 
Dna Smădoi nu figurează cu debite la plata cheltuielilor de chirie şi întreţinere.  

 În baza dispoziţiilor art.15, alin.(9) din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,  locuinţele 



rămase vacante pe perioada exploatării acestora se repartizează solicitanţilor care 
îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile legii, în ordinea stabilită prin lista anuală 
de priorităţi, întocmită sau refăcută. 

  Potrivit aceluiaşi act normativ, lista de priorităţi se întocmeşte sau se reface anual 
numai în cazul când în unitatea administrativ-teritorială urmează să se finalizeze în anul 
respectiv şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii.  

 Având în vedere că începând cu anul 2010 şi până în prezent, la nivelul Municipiului 
Craiova nu s-au derulat programe de construire de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, 
nu au fost întocmite liste de priorităţi potrivit prevederilor legale mai sus menţionate, drept 
pentru care propunerea de repartizare a celor trei garsoniere vacante se va face 
următorilor solicitanţi care îndeplinesc criteriile de acces în ordinea de prioritate 
aprobată în anul 2009 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.123/28.02.2009.  

 Întrucât, în cursul anului 2009 s-au construit 100 locuinţe ce au fost repartizate 
beneficiarilor în două etape ( iulie şi septembrie 2009), cele două liste de repartizare a 
locuinţelor pentru tineri întocmite în anul respectiv au fost aprobate prin H.C.L. nr. 
361/30.07.2009 pentru un număr de 37 solicitanţi şi prin H.C.L. nr.399/09.2009 pentru un 
număr de 63 solicitanţi, în total 100 de solicitanţi,  preluaţi în ordinea înscrierii din lista de 
prioritate aprobată prin H.C.L. nr. 123/28.02.2009 de la poziţia 1 la poziţia 102 mai puţin 
poziţia 31 şi poziţia 87 care nu au îndeplinit condiţiile de repartizare, astfel că titularul înscris  
la poziţia 102 din H.C.L. nr.123/28.02.2009 a beneficiat de repartizarea ultimei locuinţe 
ANL din fondul disponibil de 100 unităţi locative, în anul 2009. 

 Cele 14 locuinţe devenite vacante în perioada 2010 – 2013 s-au repartizat începând cu 
poziţia 103 din lista de priorităţi, astfel:  

 Solicitantul înscris la pozitia 103 şi anume Anghel Elena Alina a beneficiat de  
repartizarea locuinţei ANL situată în Craiova bd. Oltenia nr.1A, bl. T1, sc. 6, ap. 5 în baza 
H.C.L. nr.303/2010. 

 Următorii doi solicitanţi din  lista de priorităţi şi anume domnul Buică Cezar Daniel - 
poziţia 104 a devenit proprietarul unui locuinţe conform contractului de vânzare cumpărare 
nr.1021/0403.2010, iar doamna Ionescu Loredana - poziţia 105  a refuzat iniţial repartizarea 
unei locuinţe tip garsonieră conform cererii nr.152158/3.11.2010, iar ulterior prin cererea 
nr.68164/26.04.20011 a refuzat şi locuinţa compusă din două camere situată in Craiova bl.T3 
sc.4 ap.11 întrucât era grevată de datorii. 

 Solicitanţii înscrişi la poziţiile 106 şi 107 şi anume Stănescu Adriana (Pisica) respectiv 
Chetoiu Marius Cristian au beneficiat de  repartizarea  locuinţelor ANL situate în Craiova Bd. 
Oltenia nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.20  şi Bd. Oltenia nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.10 in baza H.C.L. nr. 
497/2010. 

 În continuarea listei, la poziţia 108 figurează d-na Popescu Mihaela care nu mai 
indeplineste conditia de repartizare intrucat a devenit proprietara unei locuinte in Valea Rosie 
bl. 13, sc.3, ap.9, iar urmatorii solicitanti si anume Raducu Ion Daniel inscris la poziţia 109 a 
beneficiat de repartizarea locuintei  situata in Craiova bl. T3, sc.5, ap.5 in baza  H.C.L. 
nr.83/2011, Enea Denisa inscrisa la poziţia 110 a beneficiat de repartizarea locuintei  situata in 
Craiova bl. T1, sc.6, ap.12,  Motoi Florin inscris la poziţia 111 a beneficiat de repartizarea 
locuintei  situata in Craiova bl. T3, sc.4,  ap.11 in baza H.C.L. nr.207/2011. 

 Titularii Popa Ionel Dan si Popescu Cristian inscrisi in lista la pozitiile 112 si 113 nu 
pot sa beneficieze de repartizarea unei locuinte ANL intrucat au implinit varsta de 36 ani la 
data de 7.06.2011 si respectiv 13.08.2010. 

 Prin H.C.L. nr.18/2012 s-a aprobat repartizarea locuinţei  pentru tineri destinata 
inchirierii, situata in Bdl.Oltenia nr.1C bl. T3, sc.5, ap.6  catre Doamna Gavrila Mimi inscrisa 
la poziţia 114  iar  prin H.C.L. 89/2012 s-a aprobat repartizarea locuinţei, situata Craiova, 



Bdl.Oltenia nr.1A bl.T1, sc.6, ap.7 catre Doamna Dirvăreanu Ileana Adela inscrisa la 
poziţia115.  

   Titularii Căldăraru Cristi Marian si Prună Tatiana inscrisi in lista la pozitiile 116 si 117 
nu pot sa beneficieze de repartizarea unei locuinte ANL intrucat nu mai îndeplinesc cerinţele 
de eligibilitate: Dl. Căldăraru Cristi Marian  a devenit proprietarul  unei locuinte,  iar  Dna 
Prună Tatiana  nu are loc de muncă in municipiul Craiova, fiind  pensionată medical. 

 Solicitantul înscris la poziţia 118 şi anume Dorogea Adrian Lucian a beneficiat de  
repartizarea locuinţei ANL situată în Craiova bd. Oltenia nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.8 in baza 
H.C.L. nr.141/2012. 

 Titularul Lăudat Constantin, născut la data de 06.12.1973, înscris în listă la poziţia 119  
nu mai îndeplineşte criteriul referitor la vârstă (a împlinit 39 ani). 

 Prin H.C.L. nr.72/2013 s-a aprobat repartizarea locuinţelor din Bdul Oltenia, bl.T2, sc.5, 
ap.2 şi Bdul Oltenia, bl.T2, sc.5, ap.5 către Dl Vilan Florin înscris în listă la poziţia120 şi Dl 
Ţuţunel Claudiu Vali înscris la poziţia 121. 

 Titularul Manciu Nicu Cristinel înscris în listă la poziţia 122 nu îndeplineşte criteriile 
de acces întrucât începând cu data de 15.09.2012 este şomer, fapt adus la cunoştinţa autorităţii 
locale prin cererile nr.9722/21.01.2013 şi nr.77610/21.05.2013, iar titularul înscris la poziţia 
123 Stanciu Alina Lavinia a împlinit vârsta de 36 ani în data de 17.08.2012. 

 Prin H.C.L. nr.72/2013 s-a aprobat repartizarea locuinţei din Bdul Oltenia, bl.T2, sc.4, 
ap.10 către Dna Popa Mariana înscrisă în lista de priorităţi la poziţia 124. 

 Titularii Dăscălescu Constantin şi Ţicu Dan, născuţi la data de 24.05.1976 şi 
28.02.1977, înscrişi în listă la poziţia 125 şi respectiv 126  nu mai îndeplinesc criteriul 
referitor la vârstă (au împlinit 37 ani şi 36 ani). 

 Prin H.C.L. nr.131/2013 s-a aprobat repartizarea locuinţei din Bdul Oltenia, bl.T3, sc.2, 
ap.5 către Dl Pantelimon Călin Gabriel înscris în lista de priorităţi la poziţia 127. 

 Titularul Udrea Victor Venus, înscris în listă la poziţia 128, prin cererea înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova sub nr.78482/22.05.2013 a refuzat repartizarea locuinţei tip 
garsonieră situată în Bdul Oltenia, bl.T3, sc.2, ap.2 întrucât are familia compusă din 3 
persoane, drept pentru care solicită atribuirea unui apartament cu 2 camere. 

 Titularii Tudoran Ion Daniel, Anghelina Nina, Mandagiu Leanu, născuţi la data de 
16.11.1975, 13.10.1974 şi 12.10.1973, înscrişi în listă la poziţia 129, 130 şi 131  nu mai 
îndeplinesc criteriul referitor la vârstă (au împlinit 36 ani), iar Dl Cotigă Cătălin Ionuţ înscris în 
listă la poziţia 132, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.116262/11.09.2012 a solicitat retragerea dosarului de locuinţă întrucât a devenit proprietar. 

 Prin H.C.L. nr.367/27.06.2013 s-a aprobat repartizarea locuinţei din Bdul Oltenia, bl.T3, 
sc.2, ap.2 către Dna Dragomir Ileana Olivia înscrisă în lista de priorităţi la poziţia 133. 

 Concluzionând, de la poziţia 1 până la poziţia 133, situaţia se prezintă după cum 
urmează: 

 a) 114 solicitanţi respectiv de la poziţia 1 până la poziţia 30, de la poziţia 32 până la 
poziţia 86, de la poziţia 88 până la poziţia 102, poziţiile 103, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 
118, 120, 121, 124, 127, 133 au beneficiat de repartizarea unei locuinţe pentru tineri; 

 b) 17 solicitanţi respectiv poziţiile 31, 87, 104, 108, 112, 113, 116, 117, 119, 122, 123, 
125, 126, 129, 130, 131, 132 nu îndeplinesc criteriile de acces; 

          c) 2 solicitanţi respectiv poziţiile 105 şi 128, au refuzat propunerea de repartizare a 
unei garsoniere întrucât în raport de componenţa familiei, doresc repartizarea unui apartament 
compus din două camere. 

 Având în vedere faptul că art.15 alin 5 din H.G nr.962/2001, statuează faptul că la data 
repartizării locuinţelor pentru tineri, solicitantii au obligatia de a reconfirma indeplinirea 
tuturor criteriilor de acces prevazute de lege, următorii solicitanţi înscrişi în lista de priorităţi au 
fost verificaţi  cu privirea la îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate, astfel:   



 a) poziţia 134 – Isuf Mirela Florentina, prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova a solicitat retragerea dosarului de locuinţă ANL ca urmare a 
achiziţionării unei locuinţe; 

 b) poziţia 135 – Sîrbi Claudia Loredana nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât în 
data de 08.01.2013 a împlinit vârsta de 36 ani; 

 c) poziţia 136 – Minoiu Monica,  prin cererea nr.112817/25.07.2013 a refuzat 
propunerea de repartizare a unei garsoniere şi solicită repartizarea unui apartament compus din 
două camere având în vedere că are familia compusă din 4 persoane; 

 d) poziţia 137 – Iordache Flori Daniela (Grecu) nu îndeplineşte condiţiile de acces 
întrucât urmare verificărilor efectuate în evidenţele fiscale s-a constatat că familia Iordache 
Flori Daniela şi Iordache Edmond George figurează cu apartament proprietate dobândit în cote 
egale în baza actului de vânzare-cumpărare nr.442/25.03.2013 emis de BNP Papa Andreea; 

 e) poziţia 138 – Badea Jan Colver nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât nu îşi 
desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova fapt confirmat prin adresa emisă de către 
Inspectoratrul Teritorial de Muncă Dolj şi înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.120955/13.08.2013; 

 f) poziţia 139 – Nechita Elena nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât în data de 
16.05.2010 a împlinit vârsta de 36 ani; 

 g) poziţia 140 – Tudor Elena Luminiţa nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât în 
data de 15.10.2011 a împlinit vârsta de 36 ani; 

 h)poziţia 141 – Udrescu (Catalina) Mirela Lavinia prin cererea nr.122214/19.08.2013 
a solicitat repartizarea garsonierei situată în Strada Potelu, bl.R3, sc.1, ap.11; din verificarea 
înscrisurilor anexate  s-a constatat indeplinirea conditiilor de acces si anume: vârsta sub 36 de 
ani, loc de muncă în municipiul Craiova (adeverinţa nr.28/02.09.2013, contract de muncă 
nr.25/07.08.2013) şi nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţie notarială 
nr.639/19.08.2013, certificat fiscal nr.479593/13.08.2013 şi nr.479595/13.08.2013); 

 i)poziţia 142 – Constantinescu Ioana Mihaela prin cererea nr. 45371/06.04.2009  a 
solicitat retragerea dosarului de locuinţă; 

 j) poziţia 143 – Secioreanu Liliana nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât în data 
de 05.01.2011 a împlinit vârsta de 36 ani; 

 k) poziţia 144 – Bulintiş Olimpia prin cererea nr.124131/22.08.2013 a solicitat 
repartizarea garsonierei situată în Bdul Oltenia, bl.T1, sc.6, ap.3; din verificarea înscrisurilor 
anexate  s-a constatat indeplinirea conditiilor de acces si anume: vârsta sub 36 de ani, loc de 
muncă în municipiul Craiova (adeverinţa nr.10/20.08.2013, contract de muncă 
nr.14/06.09.2011) şi nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţie notarială 
nr.2119/20.08.2013, certificat fiscal nr.480805/20.08.2013 ); 

 l) poziţia 145 – Pătruţ Ionela Olimpia nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât în 
conformitate cu cererea nr.128714/02.09.2013, începând cu luna martie 2013, nu mai are loc de 
muncă în Municipiul Craiova; 

 m) poziţia 146 – Lungu Laurenţiu Gabriel nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât 
în data de 02.08.2011 a împlinit vârsta de 36 ani; 

 n) poziţia 147 – Spătărelu Iancu Paula Smaranda prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.131354/05.09.2013 a refuzat repartizarea locuinţei tip garsonieră 
situată în Strada Potelu, bl.R6, sc.1, ap.10 întrucât are familia compusă din 3 persoane, drept 
pentru care solicită atribuirea unui apartament cu 2 camere; 

 o) poziţia 148 – Rădulescu Daniel Paul nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât, în 
conformitate cu cererea nr.132566/09.09.2013, îşi desfăşoară activitatea în Municipiul 
Bucureşti; 

 p) poziţia 149 - Tudoraşcu Nicolae Cristian nu îndeplineşte criteriile de acces întrucât 
în data de 01.06.2012 a împlinit vârsta de 36 ani; 



 q) poziţia 150 – Gherghinoiu Maria prin cererea nr.133428/10.09.2013 a solicitat 
repartizarea garsonierei situată în Bdul Oltenia, bl.R6, sc.1, ap.10; din verificarea înscrisurilor 
anexate  s-a constatat indeplinirea conditiilor de acces si anume: vârsta sub 36 de ani, loc de 
muncă în municipiul Craiova (adeverinţa nr.3852/09.09.2013, contract de muncă 
nr.1160/30.08.2011) şi nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe (declaraţie notarială 
nr.1930/10.09.2013, certificat fiscal nr.487803/06.09.2013 si nr.487801/06.09.2013 ); 

 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data de 
11.09.2013, în conformitate cu prevederile art.8 alin. 1 si 4 din Legea nr. 152/1998, 
republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, potrivit art.15, alin. 9 si 
alin. 10 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte, potrivit art.72 din Legea locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, H.C.L. nr.123/28.02.2009, Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova: 

1.Repartizarea, în vederea închirierii a trei locuinţe pentru tineri construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
către persoanele prevăzute în Anexa la prezentul raport; 

2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele identificate la punctul 1 din prezentul raport. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                           ÎNTOCMIT, 

       Adriana Cîmpeanu                                                             ŞEF SERVICIU 
                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana  

  

                                                  Avizat pentru legalitate,                                                                                                                      

                                                    cons. jur. Ionuţ Gâlea  

 

 



    Anexa 

 

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite 
prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 

 

N
r. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ 

1
. 

Udrescu(Catalina) Mirela Lavinia Strada Potelu, nr.162, 
bl.R3, sc.1, ap.11 

2
. 

Bulintiş Olimpia Bdul. Oltenia, nr.1A, 
bl.T1, sc.6, ap.3 

3
. 

Gherghinoiu Maria Strada Potelu, nr.170, 
bl.R6, sc.1, ap.10 
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