
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                 PROIECT 

 

                                                       HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, 

republicată, a unor locuinţe sociale  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.160390/2018, rapoartele nr.160399/2018 
întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.162478/2018 
întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin 
care se propune repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei 
nr.114/1996, republicată, 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, art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe și Hotărârii 
Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de 
serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
          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 repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1 și 2 din anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să încheie şi să semneze contractul de închiriere pentru 
locuinţa prevăzută la pct.3 din anexa la prezenta hotărâre. 

 



 
 
 
Art.5. 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,   SECRETAR, 
          Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 

                         
 

 

  
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi  
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe 
Nr.160390/08.10.2018 

      
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea repartizării a 3 locuinţe sociale destinate închirierii  persoanelor 

îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.1 din 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, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de H.G. nr.1275/2000 respectiv 

solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ de stat. 
Având în vedere că la nivelul lunii septembrie 2018, au devenit disponibile 3 locuinţe ce 

au în structură 2 camere şi dependinţe, autoritatea locală a făcut oferte de repartizare conform 
prevederilor legale sus-menţionate.  
 În acest sens, ţinând cont de faptul că în lista de priorităţi aprobată pentru persoanele şi/sau 
familiile evacuate din imobile naţionalizate, mai figurează cu situaţia locativă nesoluţionată, numai 
4 solicitanţi – persoane singure ce nu au dreptul, potrivit legii, la o locuinţă cu două camere, 
autoritatea locală a făcut oferte de repartizare către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru 
repartizarea locuinţelor sociale aprobată în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 – Anexa 1. 

Având în vedere opţiunile depuse în termenul legal precum şi îndeplinirea condiţiilor 
restrictive prevăzute de lege, propunerile de repartizare vizează 3 titulari ce au formulat optiune de 
repartizare şi care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin H.C.L. 
nr.451/2017 de la poz.43 (Pipiocea Mariana Ionela),  poz.77 (Chişa Ioana) şi poz.81 (Dincă 
Elena Claudia). 

Sub acest aspect, Comisia Socială în exercitarea atribuţiilor desfăşurate s-a întrunit în data 
de 04.10.2018 şi a avizat favorabil propunerile de repartizare anterior menţionate, aviz ce contribuie 
în mod substanţial la luarea unei hotărâri legale, corecte şi judicios fundamentate, de către 
autoritatea deliberativă, constituind astfel baza adoptării sale. 

În acest sens, propunerea de repartizarea a celor 3 locuinţe sociale va fi supusă spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
  

 PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

                                                                                     
                                            

            DIRECTOR EXECUTIV,  
                          Doina Miliana Pîrvu                                
                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      Se aprobă, 
Direcţia Fond Locativ şi         PRIMAR, 
Control Asociaţii de Proprietari          MIHAIL GENOIU 
Serviciul Administrare Locuinţe                    
Nr.160399/08.10.2018          
                            Se aprobă, 
                                                                                                                                          PRIMAR, 
                                                                                                                                      Mihail Genoiu 
             

                                                                           Avizat, 
                                 VICEPRIMAR, 
                          Adrian Cosman
                              
   Viceprimar, 
                                                                     
                           

RAPORT,  
privind repartizarea a 3 locuinţe sociale destinate închirierii  persoanelor 
îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 din 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, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de H.G. 

nr.1275/2000 respectiv solicitantilor de locuinte sociale/destinate inchirierii din fondul locativ 

de stat. 
  Având în vedere că la nivelul lunii septembrie 2018, au devenit disponibile 3 locuinţe, 

care au în structură 2 camere şi dependinţe, autoritatea locală a făcut oferte de repartizare 
conform prevederilor legale sus-menţionate. În acest sens, solicitanţilor înscrişi în lista de 
priorităţi privind soluţionarea cererilor de locuinţe destinate inchirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate din imobile naţionalizate aprobată de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova prin Hotărârea nr.452/23.11.2017 nu le-au fost propuse spre repartizare aceste 
locuinţe întrucât au rămas nesoluţionaţi numai solicitanţi – persoane singure. Pentru cele 3 
locuinţe compuse din câte două camere şi dependinţe, autoritatea locală a făcut oferte de 
repartizare către titularii înscrişi în lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale 
aprobată în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.451/2017 – Anexa 1. 

Situatia acestor 3 locuinţe devenite vacante pe perioada exploatării, se prezintă după 
cum urmează:   
  

Nr. crt Adresa unitate locativa disponibila/ Structura Titularul dreptului de Regim juridic actual 



administrare 
1 Str. Cernele Nr. 82 

2 camere şi dependinţe 
P.M.C. HG  nr. 141/2008 

2 Str. Cernele Nr. 82A 
2 camere şi dependinţe 

P.M.C. HG  nr. 141/2008 

3 Str. Madona Dudu Nr. 19 
2 camere şi dependinţe 

R.A.A.D.P.F.L. HCL nr. 30/2017 

 
 
 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.451/2017, pentru 
redistribiuirea celor 3 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 

Nr 
pers 

Opţiune Reconfirmarea condiţiilor de acces Oferta repartizare Obs. 



prioritati 

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 2708 lei 
(venitul aferent 
lunii Iunie 2018 
comunicat de  
Institutul 
Naţional de  
Statistică în data 
de 07.09.2018) 

1 

PAGILA SONIA 

/34 
3 

Cererea nr.145489/13.09.2018 

 Str. M. Dudu 19 

Cererea nr.153840/27.09.2018  
Renuntare  

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

2 

PIPIOCEA 

MARIANA 

IONELA /43 

2 

Cererea nr.148915/19.09.2018 
Cererea nr.155473/01.10.2018  

Str. Cernele Nr 82 

Încheierea de autentificare 
nr. 2421/28.09.2018 emisă 
de BIN Drăgancea Ofelia, 

CF nr. 612438/26.09.2018, 
612462/26.09.2018,emise de 

PMC - DIT 

1567.58 lei 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 
- 

3 

DOBROMIR ION 

/45 
3 

Cererea nr.147755/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

Cererea nr.152399/25.09.2018  
Renuntare 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

4 

TUDORACHE 

MARIA /61 
2 

Cererea nr.149348/20.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
Cererea nr.152392/25.09.2018  

Renuntare 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

5 

CHISA IOANA 

/77 

2 

Cererea nr.148167/18.09.2018 
Cererea nr.154099/27.09.2018  

Str. Cernele Nr 82A 

Încheierea de autentificare 
nr. 563/27.09.2018 emisă de 
SPN Ionascu si Dumitrica, 
CF nr. 612161/26.09.2018, 

612158/26.09.2018,emise de 
PMC - DIT 

635.46 lei 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

 

6 

DINCA ELENA 

CLAUDIA /81 

3 

Cererea nr.147732/18.09.2018 
Cererea nr.153758/27.09.2018  

Str. M. Dudu 19 

Încheierea de autentificare 
nr. 1517/27.09.2018 emisă 
de SPN Dinca Adriana si 

Dinca Flavius, CF nr. 
613047/27.09.2018 emis de 

PMC - DIT 

493.66 lei 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

7 

STAMATE 

VICTORIA /87 4 
Cererea nr.147590/18.09.2018  

Str. M. Dudu 19 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

 

- 

8 

VOJU 

CRISTINA 

MADALINA /101 
2 

Cererea nr.147165/17.09.2018  

Str. M. Dudu 19 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

- 

9 

BASCOVEANU 

LEONARD 

IONUT /113 
5 

Cererea nr.146371/14.09.2018  

Str. M. Dudu 19 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

 

- 

10 

DUMITRU 

FLORENTINA 
2 

Cererea nr.146807/17.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

- 



MIRABELA /118 

11 

NITU 

ALEXANDRA 

MIHAELA /120 
6 

Cererea nr.147652/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

 

- 

12 

ULMEANU 

MARIANA 

DENISA /123 
3 

Cererea nr.147711/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

Str. M. Dudu 19 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

- 

13 

CAMEN LUIZA 

MARIA /124 7 

Cererea nr.146146/14.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

Str. M. Dudu 19 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

14 

GHEORGHE 

STEFANIA 

DANIELA /125 
4 

Cererea nr.145300/13.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

Str. M. Dudu 19 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 
- 

15 

TOBOSARU 

FLORINA /129 4 

Cererea nr.146639/17.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 

 

- 

16 

MOLDOVEANU 

SILVIANA /134 3 

Cererea nr.147666/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

Str. M. Dudu 19 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 
- 

17 

ZLOTEA FILIP 

/138 6 
Cererea nr.147609/18.09.2018 

Str. M. Dudu 19 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

 

- 

18 

DEDU DANIELA 

/139 5 

Cererea nr.148346/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 
- 

19 

TACU SIMONA 

ILEANA 143 3 
Cererea nr.149273/20.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 
- - 

Comunicare  
nr 143134/10.09.2018 

 

- 

20 

BASCRACEA 

IONELA 

ROXANA /152 
2 

Cererea nr.147517/18.09.2018 

  Str. Cernele Nr 82,82A 

 

- - 
Comunicare  

nr 143134/10.09.2018 
- 

    
 Facem precizarea ca până în prezent, situaţia solicitanţilor din lista de stabilire a ordinii 
de prioritate aprobata prin H.C.L. nr.451/2017, este următoarea: 
 - titularii situaţi la numerele de ordine: 37, 71, 126 au beneficiat de repartizarea unei 
locuinţe sociale in luna Decembrie 2017 (HCL 490) ca şi solicitanti inscrisi in ordinea stabilită 
prin H.C.L. nr.194/2016 la poz.65 (Bărbulescu Ştefi Florian), poz.93 (Ion Marinela) si poz.43 
(Purcărea Dora).  
 - titularii situaţi la numerele de ordine 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 33, 36, 52, 66, 
102, 105, 111, 153 au beneficiat de repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2018, potrivit 
HCL nr. 121/2018, HCL nr. 226/2018, HCL nr. 270/2018 şi HCL nr. 392/2018. 
 - ceilalti solicitanţi inscrişi in ordinea de prioritate nu au dat curs comunicarilor emise 
de autoritatea locală, au exprimat refuz expres sau au formulat initial optiuni privind 
repartizarea unei locuinte si ulterior au revenit la cerere, solicitand amânarea repartizării. 
 Astfel, propunerile de repartizare vizează 3 titulari ce au formulat optiune de repartizare 
şi care îndeplinesc criteriile restrictive, preluaţi în ordinea stabilită prin H.C.L. nr.451/2017 de 
la poz. 43 (Pipiocea Mariana Ionela), poz.77 (Chişa Ioana) şi poz.81 (Dincă Elena Claudia). 
  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 Hotărârea 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 toate cele 3 unităţi locative propuse spre  repartizare aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova asa cum am aratat mai sus in prezentul raport.  

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, H.G. 
nr.310/2007,  la propunerea Primarului, cu aprobarea Consiliului Local. 
      Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de hotărârea Comisiei Sociale din 05.10.2018, 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.1 din O.U.G. nr.68/2006, H.G. nr.310/2007, Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.451/2017 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 2018, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale către persoanele 
prevăzute în Anexa la prezentul raport; 
 2.  Stabilirea chiriei lunare conform Anexei  la prezentul raport. 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie şi semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 1 şi 2 din Anexa la 
prezentul raport; 

4. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificată la punctul 3  
din Anexa la prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
  

 

 

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

 
 
                                                             Viză control financiar preventiv, 
                                                                 Insp. Adriana Rînzescu 
     



 Anexa  

 

Propuneri de repartizare a 3 locuinţe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite în 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 
PIPIOCEA 

MARIANA IONELA 

Str. Cernele Nr. 82 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 31,79 mp,  
Dependinte: 14,78 mp 
Suprafata utilă: 46,57 mp 

P.M.C. 63,46 lei 

2 

CHISA IOANA 

Str. Cernele Nr. 82A 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 23,04 mp,  
Dependinte: 12,62 mp 
Suprafata utilă: 35,66 mp 

P.M.C. 47,28 lei 

3 
DINCĂ ELENA 

CLAUDIA 

Str. Madona Dudu Nr. 19 
Nr. Camere:2 
Suprafaţa locuibilă: 36.76 mp,  
Dependinte: 15.38 mp 
Alte dependinte: 15:00 mp 
Suprafata utilă: 67.14 mp 

R.A.A.D.P.F.L. 136,29 lei + TVA 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 162478/ 09.10.2018 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere: 

 

− Expunerea de motive nr. 160390/08.10.2018 a Directiei Fond Locativ şi 

Control Asociaţii de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Raportul nr. 160399/08.10.2018 al Directiei Fond Locativ şi Control Asociaţii 

de Proprietari-Serviciul Administrare Locuinţe; 

− Legea locuintei nr.114/1996; 

− O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe; 

− HCL nr. 122/2016; 

− HCL nr. 452/2017; 

− Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala; 

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 

privind repartizarea a 3 locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor 

îndreptăţite în condiţiile Legii locuintei nr.114/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

    Director Executiv,      Întocmit, 
   Ovidiu Mischianu           consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
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