
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

             

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor 

evacuate/în curs de evacuare 
 
 

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

Având în vedere raportul nr. 134324/2013 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Legii Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, modificată şi completată, 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, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru 
dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional, aprobată prin Legea nr.515/2006 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007; 

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 trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunului imobil situat în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.29.  

Art.2. Se aprobă completarea 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, cu unitatea locativă identificată la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.29, către Buştean 
Anişoara. 

 
 



 
Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 

încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.136/2013 referitoare la constituirea fondului de locuinţe sociale unic, destinat 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe                  Se aprobă, 
Nr. 134324/11.09.2013      
          PRIMAR, 
         Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT,  

privind repartizarea locuinţei proprietate privată a Municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situată în Craiova, Valea Roşie, bl.7, cam.29 

 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2006 şi O.U.G. nr.74/2007, orice 
locuinţă devenită vacantă pe perioada exploatării se constituie în fond destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari 
şi se repartizează conform listei de priorităţi aprobată de autoritatea locala.  
 Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin hotărârea nr.70, a aprobat 
lista privind ordinea 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, pe anul 2013. 
 Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.165204/03.12.2012 şi nr.185377/2012, R.A.A.D.P.F.L Craiova a comunicat spatiile cu 
destinatia de locuinta devenite disponibile, respectiv: 
 1. Valea Rosie, bl.7, cam.19, locuinta compusa din o camera in suprafata de 11 mp 
si dependinte in comun; spatiul a fost detinut de Fieraru Constanta, Cicea Ionela, Zidaru 
Ionela si Semenescu Ionut, care au fost evacuati la data de 26.09.2012, intocmindu-se 
procesul verbal nr.1263/D/2012; 
 2. Valea Roşie, bl.7, cam.29, locuinta compusa din o camera in suprafata de 11 mp 
si dependinte in comun; a fost ocupata abuziv de Gheorghe Minodora, care insa la data de 
17.12.2012 a parasit spatiul; 
 3. Valea Rosie, bl.7, cam.51, locuinta compusa din o camera in suprafata de 11 mp 
si dependinte in comun; a fost ocupata de Para Gheorghe, care a fost evacuat la data de 
15.06.2011; 
 4. Strada Bucovat nr.179, locuinta compusa din o camera de 18,37 mp, bucatarie de 
17,28 mp, hol comun si teren in suprafata de 476 mp.  
 Stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, se face cu 
respectarea exigenţelor minimale prevăzute de Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1 persoana – 1 cameră; 2 
persoane – 2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 
5 camere. 



 Propunerea de repartizare a celor 4 locuinte vacante compuse din 1 camera si 
dependinte, s-a făcut persoanelor singure, în ordinea de prioritate aprobată prin 
Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/2013. 
 Avand in vedere ca in lista de prioritati au fost inclusi 63 solicitanti din care 39 
persoane singure, iar pana in prezent o singura persoana a beneficiat de repartizarea unei 
locuinte respectiv pozitia 6, au fost transmise 38 comunicari nominale cu mentiunea ca 
titularii care nu isi exprima optiunea de repartizare insotita de documente justificative sau 
dupa caz nu formuleaza cerere de exprimare a refuzului motivat, autoritatea locala va 
aprecia pasivitatea acestora ca un refuz tacit al repartizarii uneia din locuintele disponibile, 
urmand ca cele 4 locuinte sa fie repartizate in ordinea listei de prioritate. 
 Astfel, tinand cont de faptul ca 15 titulari au refuzat repartizarea uneia din locuintele 
propuse, iar 22 titulari nu au dat curs comunicarilor transmise (refuz tacit), de la pozitia 1 
la pozitia 63, situatia se prezinta după cum urmează:  
 - pozitia 1 – Uta Gheorghe – comunicarea nr.91097/14.06.2013 (anterior, prin 
cererea nr.184253/17.12.2012, a refuzat locuinta din Valea Rosie, bl.7, cam.51); 
 - pozitia 2 – Butoi Alexandru – comunicarea nr.92355/18.06.2013 (anterior, prin 
cererea nr.184405/17.12.2012, a refuzat locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19 si 
Bucovat nr.179); 
 - pozitia 3 – Nicolaescu Livea – prin cererea nr.67450/05.03.2013 a refuzat 
locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca acestea nu 
au dependinte in exclusivitate care sa acopere cerintele unei pensionare, in varsta de 65 ani, 
cu probleme de sanatate; 
 - pozitia 4 – Gheorghe Emilia –urmare a comunicarii nr.93998/19.06.2013, a refuzat 
prin cererea nr.99282/01.07.2013, repartizarea camerei 29 din blocul 7, Valea Rosie, 
motivand ca starea de sanatate si varsta nu-i permit folosinta comuna; anterior prin cererea 
nr.184401/17.12.2012 a refuzat locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.51 si Bucovat, 
nr.179; 
 - pozitia 5 -  Zevedeanu Eugenia - prin cererea nr.37405/05.03.2013 a refuzat 
locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca acestea 
sunt insalubre si in stare avansata de degradare; 
 - pozitia 6 – Vilceanu Mihai Silvia (1 persoana), a beneficiat de repartizarea unui 
spatiu cu destinatia de locuinta  conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia 7 –Stoican Ecaterina – comunicarea nr.94603/20.06.2013; 
 - pozitia 8 – Nicola Mitra - prin cererea nr.33892/28.02.2013 a refuzat locuintele din 
Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca acestea nu au 
dependinte, sunt degradate, necesita reparatii, iar starea de sanatate nu-i permite locuirea in 
astfel de imobile; 
 - pozitia 9 –Calciu Floarea – comunicarea nr.95728/25.06.2013 (anterior, prin 
cererea nr.184659/17.12.2012, a refuzat locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19, cam.51 si 
Bucovat nr.179 motivand ca acestea sunt insalubre); 
 - pozitia 10 – Gaman Ionel – urmare a comunicarii nr.104063/10.07.2013, a refuzat 
prin cererea nr.107969/17.07.2013 repartizarea camerei 29 din blocul 7, Valea Rosie, 
motivand ca are probleme de sanatate (T.B.C.), iar spatiul propus nu este locuibil si nu are 
dependinte (anterior, prin cererea nr.184594/17.12.2012, a refuzat locuintele din Valea 
Rosie, bl.7, cam.51 si Bucovat nr.179); 
 - pozitia11 – Dumitru Constantina (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinte  conform H.C.L. nr.472/29.08.2013; 



 - pozitia 12 – Ciubotariu Maria - comunicarea nr.104065/10.067.2013 (anterior, prin 
cererea nr.184708/17.12.2012, a refuzat locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19 si 
cam.51); 
 - pozitia 13 –Pal Paula – comunicarea nr.104066/10.07.2013; 
 - pozitia 14 – Dobrica Sevastita - prin cererea nr.37700/06.03.2013 a refuzat 
locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca este o 
persoana in varsta si nu dispune de resurse proprii pentru a efectua reparatiile necesare 
intrucat imobilele nu sunt locuibile; 
 - pozitia 15 – Barbu Marioara - prin cererea nr.34017/28.02.2013 a refuzat locuintele 
din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca este pensionara si nu 
dispune de resurse pentru a face imbunatatiri; 
 - pozitia 16 – Sandi Maria - prin cererea nr.34044/28.02.2013 a refuzat locuintele 
din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca este pensionara si nu 
dispune de resurse pentru a face imbunatatiri, spatiile nefiind locuibile; 
 - pozitia 17 – Nechita Elena – comunicarea nr.104069/10.07.2013; 
 - pozitia 18 – Stefan Maria – comunicarea nr.104071/10.07.2013; 
 - pozitia 19 – Safta Mircea – urmare a comunicarii nr.104073/10.07.2013, a refuzat 
prin cererea nr.113259/26.07.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si 
Bucovat nr.179; 
 - pozitia 20 – Pascu Paul – comunicarea nr.104074/10.07.2013; 
 - pozitia 21 – Constantinescu Ionel (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe conform H.C.L. nr.130/28.03.2013; 
 - pozitia 22 –Cazacu Ioana –urmare a comunicarii nr.104076/10.07.2013, a refuzat 
prin cererea nr.108672/28.02.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si 
Bucovat nr.179, motivand ca acestea nu au dependinte, ridica probleme sub aspectul 
convietuirii cu ceilalti vecini, drept pentru care solicita mentinerea in lista de prioritati in 
vederea repartizarii unei garsoniere, cu baie si bucatarie, intr-un bloc unde se poate locui 
alaturi de oameni civilizati si in conditii normale de viata; 
 - pozitia 23 – Vizitiu Maria – urmare a comunicarii nr.104079/10.07.2013, a refuzat 
prin cererea nr.110753/22.07.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.29, cam.51 si 
Bucovat nr.179; 
 - pozitia 24 – Lungu Alexandra – comunicarea nr.115613/01.08.2013; 
 - pozitia 25 – Sarbu Elena – urmare a comunicarii nr.115615/01.08.2013, a refuzat 
prin cererea nr.122865/20.08.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19, cam.29, 
cam.51 si Bucovat nr.179; 
 - pozitia 26 – Ioan Maria Grunia – comunicarea nr.115617/01.08.2013; 
 - pozitia 27 – Grumazescu Elena – comunicarea nr.115618/01.08.2013; 
 - pozitia 28 – Dananae Victor – comunicarea nr.115620/01.08.2013; 
 - pozitia 29 – Gheban Ionela Antonela (2 persoane), a beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe conform H.C.L. nr.366/27.06.2013; 
 - pozitia 30 – Cerneţchi Emanuel Mihai, familie formată din 2 persoane, are dreptul 
la o locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 31 – Olteanu Ica – comunicarea nr.115622/01.08.2013; 
 - pozitia 32 – Gutue Constanta – comunicarea nr.115624/01.08.2013; 
 - pozitia 33 – Gaman Rodica Marioara - urmare a comunicarii 
nr.115625/01.08.2013, a refuzat prin cererea nr.120059/02.08.2013, locuintele din Valea 
Rosie, bl.7, cam.19, cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca acestea nu au 
dependinte in exclusivitate, iar starea de sanatate (coxartroza bilaterala, astm bronsic 



alergic) si varsta inaintata (73 ani ), nu-i permit locuirea intr-un imobil care nu indeplineste 
cerintele minimale; 
 - pozitia 34 – Radu Camelia Madalina, familie formată din 2 persoane, are dreptul la 
o locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 35 – Popa Constantin, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 36 – Robu Elena, a beneficiat de repartizarea unei locuinţe conform H.C.L. 
nr.472/29.08.2013; 
 - pozitia 37 – Turnescu Ion, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 2 camere; 
 - pozitia 38 –Balutoiu Gavril, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 39 – Firicescu Gheorghe – comunicarea nr.115632/01.08.2013; 
 - pozitia 40 – Militaru Eduard, familie formată din 3 persoane şi are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 41 – Cancea Angelica Florentina, familie formată din 4 persoane, are 
dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 42 – Gheorghe Adela, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 43 –Dumitru Ecaterina, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 44 – Alexandru Marius, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 45 –Rizescu Ilie  - urmare a comunicarii nr.115633/01.08.2013, a refuzat 
prin cererea nr.119867/12.08.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19, cam.29, 
cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca nu poate accepta sa locuiasca intr-o comunitate de 
rromi; 
 - pozitia 46 – Serban Adrian, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 47 – Alexandru Geta- urmare a comunicarii nr.115636/01.08.2013, a 
refuzat prin cererea nr.118921/08.08.2013, locuintele din Valea Rosie, bl.7, cam.19, 
cam.29, cam.51 si Bucovat nr.179, motivand ca acestea nu au dependinte in exclusivitate; 
 - pozitia 48 –Dumitrache Pavel Florin, familie formată din 3 persoane, are dreptul la 
o locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 49 – Alexandru Anca, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 50 –Cerbu Alina, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 3 camere; 
 - pozitia 51 –Cerbu Camelia, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 2 camere; 
 - pozitia 52 –Pirvu Cornelia, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 2 camere; 
 - pozitia 53 – Cristuinea Florentina – comunicarea nr.126600/28.08.2013; 
 - pozitia 54 – Bardacel Tanty – comunicarea nr.126604/28.08.2013; 
 - pozitia 55 –Surdu Dumitru, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 56 –Ioan Mihai, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă cu 
3 camere; 



 - pozitia 57 – Dumitru Dine – comunicarea nr.126606/28.08.2013; 
 - pozitia 58 – Ismail Gavril – comunicarea nr.126610/28.08.2013; 
 - pozitia 59 – Zlotea Marcela – comunicarea nr.126613/28.08.2013; 
 - pozitia 60 –Dumitru Florentin, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o 
locuinţă cu 3 camere; 
 - pozitia 61 – Daia Maria – comunicarea nr.126615/28.08.2013; 
 - pozitia 62 –Bardan Ileana, familie formată din 2 persoane, are dreptul la o locuinţă 
cu 2 camere; 
 - pozitia 63 – Bustean Anisoara, persoana singura, fara venituri, locuieste cu chirie 
urmare evacuarii fortate din imobilul nationalizat situat in Strada Romania Muncitoare 
nr.14; prin cererea nr.131024/05.09.2013 a solicitat repartizarea locuinţei din Valea Rosie, 
bl.7, camera 29; din verificarea înscrisurilor ce au fost  anexate la cerere, s-a constatat 
îndeplinirea condiţiilor de acces şi anume: nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe 
(declaraţia notariala nr.2166/04.09.2013, certificat fiscal nr.486461/04.09.2013); avand in 
vedere ca in ultimele 12 luni nu a realizat venituri (declaraţia notariala nr.2166/04.09.2013, 
adeverinta nr.1630118672435/21.12.2012 eliberata de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului Craiova se incadreaza in limita de venit prevazuta de lege - venitul comunicat 
de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se 
repartizează locuinţa respectiv 1606 lei - venit aferent lunii iunie 2013 comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică în data de 06.08.2013). 
 Facem precizarea că locuinţa situata în Craiova, Valea Rosie, bl.7, camera 29, 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, figurând la poziţia 71, Anexa 1A la 
H.C.L. nr.522/2007 şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova în conformitate cu 
prevederile H.C.L. nr.144/27.09.2012. 
 Însă, în conformitate cu prevederile art.14 din O.U.G. nr.74/2007, regimul juridic de 
proprietate publică al locuinţelor destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, este exclusiv şi în consecinţă 
acestea nu pot fi vândute. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data 
de 11.09.2013, în conformitate cu prevederile art.1 din 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 nr.84/2008, Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.57/2008 pentru modificarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.74/2007, H.C.L. 
nr.70/2013 şi Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 1. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova în proprietatea publică a Municipiului Craiova şi 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a bunului imobil situat in Craiova, cartier 
Valea Rosie, bl.7, cam.29; 
 2. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999 precum şi finalizarea procedurilor de modificare a 
H.G.  nr.141/2008 prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj; 
 3. Completarea 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.136/28.03.2013 cu 
unitatea locativa prevăzuta la punctul 1 din prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Buştean Anişoara a spatiului 
cu destinatia de locuinta prevazut la punctul 1 din prezentul raport; 
 5. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificata la punctul 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
 
 
   
             DIRECTOR EXECUTIV,  ÎNTOCMIT, 

                 Adriana Cimpeanu                                                    ŞEF SERVICIU 

                                                                                                 Pîrvu Doina Miliana   

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   

                                                     cons. jur. Ionuţ Gâlea                 
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