
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  constituirea Comisiei de repartizare in vederea inchirierii a locuintelor din fondul locativ  

de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, precum si aprobarea Regulamentului  
privind repartizarea locuintelor respective  

 
 

Consiliul Local al municipiului Calafat întrunit în şedinţa extraordinară la data de 18.06.2021; 
           Analizând Proiectul de hotărâre  privind constituirea Comisiei de repartizare in vederea 
inchirieriii a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, 
precum si aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuintelor respective, din initiativa 
primarului , referatul si  raportul corespunzator acestuia inregistrat la numarul 6147/15.06.2021, 
respectiv la nr. 6148/15.06.2021; 
 Avand in vedere : 

-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art. 129, alin. 2, lit. d), alin.(7), lit q) si alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ; ale Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale 
O.U.G. nr. 40/1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de 
locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;   

In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ;  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.- Se constituie la nivelul Municipiului Calafat, Comisia de repartizare in vederea 
inchirierii a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, in 
urmatoarea componenta: 

1. Presedinte, primar Mituletu Dorel; 
2. Vicepresedinte, secretar general Colina Maria; 
3. Membru Vaietisi Rodica; 
4. Membru consilier local Seuleanu Monica; 
5. Membru consilier local Ciobanu Lucian; 
6. Membru consilier local Rusu Viorel; 
7. Secretar inspector Ristea Valentin.   
Art. 2.- Se aproba Regulamentul privind repartizarea in vederea inchirierii locuintelor din 

fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.-Primarul municipiului Calafat si membrii in Comisia de repartizare in vederea inchirierii 
a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand municipiului Calafat, vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată catre Primarul municipiului Calafat, Institutia 
Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
  

 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel       Secretar general, Colina Maria 
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