
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 
 

       HOTĂRÂREA NR.389 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, 

construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul 
Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.149846/2019, raportul nr.154445/2019 al 
Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare 
nr.155050/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul 
Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10 şi avizele nr.294/2019 al Comisiei III-
Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.297/2019 al Comisiei IV-
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului şi nr.305/2019 al Comisiei V-
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;      

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.14, art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Legii locuintei nr.114/1996, republicată, 
referitoare la exigenţele minimale, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2019 privind 
aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul 
Craiova, în anul 2019; 
          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 repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, situată 
în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10, compusă dintr-o 
cameră şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 38.71 mp., construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  către 
Roşca Robert Cătălin. 



Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 130.13 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 122.86 
lei. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcția Impozite și Taxe şi Roşca Robert Cătălin vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
   
 
 

 
 
 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR GENERAL, 

      Gheorghe NEDELESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


