
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
      HOTĂRÂREA NR._____ 

privind repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe destinate familiilor 
evacuate/în curs de evacuare  

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr. 39703/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe destinate 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 bunurilor imobile identificate în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 unităţile locative 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 



 

Art.4.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, 
vor fi încheiate 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 îşi încetează efectele Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.152/27.09.2012 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4. 

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 Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, Vîlceanu Mihai Silvia, Constantinescu Ionel, Cerbu Camelia şi 
Moldovan Aneta vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Administrare Locuinţe               
Nr.39703/11.03.2013                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                            
                                     PRIMAR 

                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 
       
 

RAPORT,  
  
 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 Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  Prin Hotărârea nr.70, Consiliul Local al Municipiului Craiova 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.6809/16.01.2013, R.A.A.D.P.F.L Craiova comunică faptul că următoarele spaţii cu destinaţia de 
locuinţă au devenit disponibile: 
 1. Strada Traian Demetrescu nr.4, compus din 1 cameră şi dependinţe; spaţiul a devenit 
disponibil ca urmare a evacuării numiţilor Tatu Leontina Irina, Tatu Costel, Tatu Claudiu Marian, Tatu 
Elena Andreea şi Tatu Loredana Marina, întocmindu-se procesul verbal nr.6/D/2012; 
 2. Strada Constantin Lecca nr.30 (fost 24), compus din 2 camere şi dependinţe; spaţiul a fost 
ocupat abuziv de Dl. Dornea Nicu care a decedat în data de 11.01.2013; 
 3. Calea Unirii nr.65 (fost 87), compus din 2 camere şi dependinţe; spaţiul a devenit liber prin 
decesul numitei Ganţă Celimena titulara contractului de închiriere nr.79/16.06.1999 şi predat regiei în 
baza procesului verbal nr.463/15.01.2013 de către fiica sa Darie Gabriela. 
 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. 
 Facem precizarea că locuinţa din Strada Traian Demetrescu nr.4 a fost repartizată prin H.C.L. 
nr.152/2012 Dnei Moldovan Aneta, care însă prin cererea nr.136969/17.10.2012 a refuzat repartiţia 
emisă de Primăria Municipiului Craiova pentru locuinţa de mai sus şi înregistrată la 
nr.130234/05.10.2012. 
 Astfel, pentru locuinţa în speţă au fost formulate oferte de repartizare în ordinea de prioritate 
aprobată în anul 2012 prin H.C.L. nr.196, dar întrucât aceasta nu îndeplineşte exigenţele minimale 
prevăzute de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind 
semnificativ deteriorată, insalubră, nu oferă un grad de confort şi siguranţă corespunzătoare ( ridică 
probleme sub aspectul convieţuirii împreună cu chiriaşii vecini), wc-ul este comun, a fost refuzată de 
titularii înscrişi în listă la poz.1, poz.2, poz.3, poz.5, poz.6, poz.7, poz.8, poz.9, poz.10 şi poz.11.  
 În acest sens, procedura de repartizare a locuinţei din Strada Traian Demetrescu, nr.4, compusă 
din 1 cameră şi dependinţe, a fost reluată în ordinea de prioritate aprobată în anul 2013 prin Hotărarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70, propunerea de repartizare efectuându-se începând 
cu primul solicitant – persoana singura, înscris în listă, care în anul anterior nu a refuzat această 
locuinţă astfel:   
 - poz.1 – Uţă Gheorghe, în anul 2012 (cererea nr.136614/17.10.2012) şi-a exprimat refuzul 
privind repartizarea locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4 întrucât aceasta se află într-o stare 



 

avansată de degradare, este insalubră, nu are curent electric, apă potabilă, gaze şi grup sanitar în 
incintă, iar veniturile proprii nu-i permit să efectueze reparaţiile majore ce se impun; 
 - poz.2 – Butoi Alexandru, în anul 2012 (cererea nr.135915/16.10.2012) şi-a exprimat refuzul 
privind repartizarea locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4 întrucât aceasta are dependinţe în 
comun şi nu are sursă de apă potabilă; 
 - poz.3 – Nicolaescu Livea, care prin cererea nr.37450/05.03.2013 a refuzat repartizarea 
locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4 întrucât este în vârstă de 65 ani, are o stare de sănătate 
precară ( cardiopatie, cataractă, diabet: insulino-dependentă), iar locuinţa propusă nu îndeplineşte 
condiţiile minime pentru satisfacerea cerinţelor unei persoane cu probleme de sănătate; 
 - poz.4 – Gheorghe Emilia, în anul 2012 (cererea nr.138196/19.10.2012) şi-a exprimat refuzul 
privind repartizarea locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4 întrucât este în vârstă de 72 ani, cu 
probleme de sănătate, iar condiţiile oferite de spaţiul locativ propus sunt precare; 
 - poz.5 -  Zevedeanu Eugenia, persoană singură, care prin cererea nr.37405/05.03.2013 a 
refuzat repartizarea locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4 întrucât aceasta este insalubră şi se 
află într-o stare avansată de degradare; 
 - poz.6 – Vîlceanu Mihai Silvia, persoană singură, prin cererea nr.38714/07.03.2013 a solicitat 
repartizarea locuinţei din Strada Traian Demetrescu nr.4; 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 notarială nr.587/06.03.2013, certificat fiscal nr.328973/07.03.2013); venitul 
mediu net realizat în ultimele 12 luni respectiv 772 lei mai mic decat venitul comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 
1697 lei (venitul aferent lunii decembrie 2012 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
06.02.2013). 
 Propunerea de repartizare a celor două locuinţe vacante compuse din 2 camere, situate în 
Strada Constantin Lecca nr.30 (fost 24) şi Calea Unirii nr.65 (fost 87), s-a făcut familiilor de 2 
persoane, în ordinea de prioritate aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.70/2013, astfel:  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.1 la poz.10 inclusiv, sunt persoane singure şi nu au dreptul la 
o locuinţă compusă din 2 camere; 
 - poz.11 – Dumitru Constantina, familie formată din 2 persoane, care iniţial prin cererea 
nr.26327/15.02.2013 a acceptat repartizarea locuinţei din Constantin Lecca nr.30 (fost 24), însă 
ulterior, a revenit la Primăria Municipiului Craiova şi prin cererea nr.35679/01.03.2013 a refuzat 
locuinţa propusă, motivand ca aceasta este degradată şi necesită reparaţii majore pe care nu poate sa le 
efectueze pe cheltuiala proprie ;  
 - titularii înscrişi în listă de la poz.12 la poz.20 inclusiv, sunt persoane singure şi nu au dreptul 
la o locuinţă cu 2 camere; 
 - poz.21 – Constantinescu Ionel, familie formată din 2 persoane, prin cererea 
nr.27022/18.02.2013 a solicitat repartizarea locuinţei din Calea Unirii nr.65 (fost 87); 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 notarială nr.397/18.02.2013, certificat fiscal 
nr.318571/18.01.2013, certificat fiscal nr.318573/18.02.2013); venitul mediu net/membru de familie 
realizat în ultimele 12 luni respectiv 1003 lei mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1697 lei 
(venitul aferent lunii decembrie 2012 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
06.02.2013). 
      - titularii înscrişi în listă de la poz.22 la poz.28 inclusiv, sunt persoane singure şi nu au dreptul 
la o locuinţă cu 2 camere; 
 - poz.29 – Gheban Ionela Antonela, familie formată din 2 persoane, care prin cererea 
nr.35673/01.03.2013 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 
(fost 24) întrucât aceasta nu îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de lege; 
 - poz.30 – Cerneţchi Emanuel Mihai, familie formată din 2 persoane, care prin cererea 
nr.36215/04.03.2013 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 
(fost 24) întrucât aceasta este degradată,  imobilul nu are apă curentă şi necesită reparaţii majore; 



 

 - titularii înscrişi în listă de la poz.31 la poz.33 inclusiv, sunt persoane singure şi nu au dreptul 
la o locuinţă cu 2 camere; 
 - poz.34 – Radu Camelia Mădălina, familie formată din 2 persoane, care prin cererea 
nr.32924/27.02.2013 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 
(fost 24) întrucât fiica are astm bronsic alergic, iar locuinţa propusa nu ofera conditiile minime pentru 
ingrijirea unei persoane cu probleme de sanatate, fiind degradată şi necesitand reparaţii majore; 
 - poz.35 – Popa Constantin, familie formată din 2 persoane, care prin cererea 
nr.35354/01.03.2013 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 
(fost 24) întrucât aceasta este degradată, nu are dependinţe, utilităţi, necesitând investiţii majore; 
 - poz.36 – Robu Elena, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă compusă din 3 
camere;  
 În situaţia în care familiile de 2 persoane înscrise în lista de priorităţi refuză, din motive 
temeinic justificate, repartizarea unei locuinţe cu 2 camere (in cazul nostru, o locuinta degradata, 
insalubra, fara apa curenta), propunerea de repartizare se va face în funcţie de opţiunea familiilor de 3 
şi 4 persoane, începând cu poziţia 36 din listă, ocazie cu care, acestora li se vor aduce la cunoştinţă şi 
consecinţele aplicării unei norme locative restrictive; 
 - poz.37 – Turnescu Ion, familie formată din 2 persoane care prin cererea nr.32905/27.02.2013 
a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 (fost 24) întrucât 
aceasta este degradată, nu are dependinţe, utilităţi, necesitând investiţii majore; 
 - poz.38 – Băluţoiu Gavril, familie formată din 2 persoane care prin cererea 
nr.32554/26.02.2013 a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 
(fost 24) întrucât aceasta este degradată şi necesită reparaţii majore; 
 - poz.39 – Firicescu Gheorghe, persoană singură, nu are dreptul la o locuinţă compusă din 2 
camere; 
 - titularii înscrişi în listă de la poz.40 la poz.42 inclusiv, au familia formată din 3 şi respectiv 4 
persoane şi au dreptul la o locuinţă cu 3 camere; 
 - poz.43 – Dumitru Ecaterina, familie formată din 2 persoane  care prin cererea nr.36022/04.03 
a refuzat repartizarea locuinţei situată în Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30 (fost 24) întrucât 
aceasta este degradată, nu are dependinţe, utilităţi şi necesită reparaţii majore; 
 - poz.44 – Alexandru Marius, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă compusă 
din 3 camere; 
 - poz.45 – Rizescu Ilie, persoană singură, nu are dreptul la o locuinţă compusă din 2 camere; 
 - poz.46 – Şerban Adrian, familie formată din 3 persoane, are dreptul la o locuinţă compusă din 
3 camere; 
 - poz.47 – Alexandru Geta, persoană singură, nu are dreptul la o locuinţă compusă din 2 
camere; 
 - titularii înscrişi în listă de la poz.48 la poz.50 inclusiv, au familia formată din 3  şi au dreptul 
la o locuinţă cu 3 camere; 
 - poziţia 51 – Cerbu Camelia, familie formată din 2 persoane, prin cererea nr.35996/04.03.2013 
a solicitat repartizarea locuinţei din Constantin Lecca nr.30 (fost 24); 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 notarială nr.734/04.03.2013, certificat fiscal 
nr.327609/04.03.2013, certificat fiscal nr.327612/04.03.2013; conform declaraţiei notariale 
nr.734/04.03.2013, în ultimele 12 luni, familia nu a realizat venituri;  
  Totodată, în conformitate cu prevederile art.16 lit.d din H.C.L. nr.58/2012 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei sociale, cererile de atribuire de spaţii disponibile 
în cadrul aceleiaşi unităţi locative, se analizează de comisia socială, hotărârea fiind supusă aprobării 
Consiliului Local. 
  Prin cererea nr.6754/16.01.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, Doamna Molner 
Ioana, in varsta de 87 ani, domiciliată în Craiova Strada Constantin Lecca nr.30 (fost 24) solicită 
atribuirea spaţiului rămas liber (extindere), întrucât deţine, in calitate de chirias, o singură cameră 
situată în acelaşi corp de clădire. 
  Din verificarea documentelor justificative anexate la cerere, s-au constatat următoarele: 



 

 1. Este titulara contractului de închiriere nr.1931/13.09.1999, încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, ce are ca obiect locuinţa compusă din 1 cameră în suprafaţă de 16,15 mp, bucătărie de 6,00 
mp, hol de 40,00 mp din care 2,00 mp in comun, culoar de 20,00 mp din care 1,00 mp in comun, 
culoar de 16,00 mp din care 1, 00 mp in comun, baie de 0,50 mp in comun, situată în vecinătatea 
spaţiului rămas liber, în cadrul aceleiaşi unităţi locative respectiv Craiova Strada Constantin Lecca 
nr.30; 
  2. In contractul de inchiriere nr.1931/13.09.1999 figureaza si fiul Molner Marin, în 
vârstă de 64 ani; 

  3. Conform adeverinţei eliberată de R.A.A.D.P.F.L. Craiova înregistrată la 
nr.92/08.01.2013, chiria este achitată la zi; 

  4. Prin cererea nr.10645/23.01.2013, anexeaza actele de identitate/certificatele de 
nastere ale celor 6 nepoti, nominalizati mai jos, care insa nu sunt mentionati in contractul de inchiriere 
nr.1931/13.09.1999: 
 - Molner Mihaela Loana – 35 ani, domiciliata in Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30; 
 - Molner Lorena – 33 ani, domiciliata in localitatea Cascioarele, judetul Giurgiu; 
 - Molner Dana Andreea – 24 ani, domiciliata in Craiova, Strada Constantin Lecca nr.30; 
 - Molner Maria – 23 ani, fara act de identitate; 
 - Molner Clara Cristina – 19 ani, fara act de identitate; 
 - Molner Aurelian Emanuel – 17 ani, fara act de identitate. 
 Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile Legii locuintei nr.114/1996, republicata, cu 
privire la exigentele minimale in asigurarea spatiului locativ pe numar de persoane, familia compusa 
din 2 membri are dreptul la o locuinta compusa din 2 camere, iar spatiul ramas liber prin deces are in 
compunere 2 camere si tinand cont de faptul ca descendentii Dnei Molner Ioana nu figureaza in 
contractul de inchiriere nr.1931/13.09.1999, aceasta nu indeplineste conditiile legale pentru atribuirea 
spatiului disponibil (in caz contrar, familia compusa din 2 persoane ar beneficia de 3 camere, fapt ce 
contravine prevederilor legale sus-mentionate). 
 Facem precizarea că cele trei locuinţe situate în Craiova Strada Traian Demetrescu, nr.4, Strada 
Constantin Lecca nr.30 (fost 24) şi Calea Unirii nr.65 (fost 87), aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, figurând la poziţiile 327, 282 şi 346 Anexa 1A la H.C.L. nr.226/2010 ce 
modifică H.C.L. nr.522/2007 şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova. 
 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, acestea nu pot fi vândute, iar pe cale de 
consecinţă se impune trecerea bunurilor sus menţionate, 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. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale întrunită în data de 
11.03.2013, 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 bunurilor imobile prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 
 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, cu unităţile locative prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii a trei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs 
de evacuare, către persoanele prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport; 
 5. Încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele identificate în Anexa 1 din 
prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
 6. Încetarea efectelor H.C.L. nr.152/27.09.2012. 
 
  
            
 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ÎNTOCMIT,                                    

             Adriana  Cîmpeanu                                                             ŞEF SERVICIU 
                                                                                                       Doina Miliana Pîrvu 
 
 
                                                        Avizat pentru legalitate,                                                                               
                                                         cons. jur. Ionuţ Gâlea                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 1 
 

Propuneri pentru 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 

 
 

Nr.crt. Adresa unităţii locative Număr camere 

1 Traian Demetrescu, nr.4  1 cameră şi 
dependinţe 

2 Calea Unirii nr.65 (fost 87) 2 camere şi 
dependinţe 

3      Strada Constantin Lecca, nr.30 (fost 24) 2 camere şi 
dependinţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Anexa 2 

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate 
sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari 

 

 

 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ LOCUINŢĂ 

1. Vîlceanu Mihai Silvia Traian Demetrescu nr.4 

2. Constantinescu Ionel Calea Unirii nr.65 (fost 87) 

3. Cerbu Camelia Strada Constantin Lecca, nr.30 
(fost 24) 
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