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MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE  
DIN DATA DE 10.12.2019  

 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA STRUCTURA 
LOCUINŢEI 

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI 

4 Deliblata nr.3 ap.8 
parter 
-CF 1 

1 cam. 18 mp 
dep. 13 mp 

Sol. Ghiuri Mariana (1 pers.), listă evacuați 
poz.23/2019. CT2019-7374/19.11.2019  
………………………..  

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Ghiuri Mariana, poziția 23 pe Lista de 
priorități pe anul 2019 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din imobile retrocedate 
în natură foștilor chiriași, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 

5 Dacilor nr.8 ap.13 
-naționalizat 

1 cam. 11 mp 
dep. 7 mp  
WC comun 

Sol. Novacovici Elena (2 pers.), listă evacuați 
poz.78/2019. CT2019-6740/22.10.2019  
……………………….. 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Novacovici Elena, poziția 78 pe Lista de 
priorități pe anul 2019 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din imobile retrocedate 
în natură foștilor chiriași, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 

7 Independenței nr.16 
ap.5 
-naționalizat 

1 cam. 27 mp 
dep. 12 mp 

………….. 
Sol. Chiorcea Adriana Elena (2 pers.), listă evacuați 
poz.21/2019. CT2019-6250/02.10.2019, 
CT2019-6335/07.10.2019  

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Chiorcea Adriana Elena, poziția 21 pe Lista 
de priorități pe anul 2019 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care 
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  urmează a fi evacuate din imobile retrocedate 
în natură foștilor chiriași, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 2 i s-a repartizat 
ap.3 din str. Zlatna nr.1, fiind prima opțiune a 
acestora (nr. crt.26) 

8 Memorandului nr.56 
ap.3 
-naționalizat 

1 cam. 16 mp 
dep. 17 mp 

………………………. 
Sol. Vlădic Oprica (1 pers.), listă evacuați 
poz.33/2019. CT2019-6334/07.10.2019  
Sol. Sarbu Loredana (1 pers.), listă evacuați 
poz.39/2019. CT2019-6604/17.10.2019  
………………………….  

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Sarbu Loredana, poziția 39 pe Lista de 
priorități pe anul 2019 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din imobile retrocedate 
în natură foștilor chiriași, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat 
ap.5 din str. Independenței nr.7(nr. crt.7) 
 
Vlădic Oprica urmează a fi transferată pe 
Lista de priorități în vederea repartizării unei 
locuințe din fondul locativ de stat, locuință 
socială sau din proprietatea privată a 
municipiului Timișoara, deoarece a fost 
înscrisă din eroare pe lista evacuaților, în fapt 
fiind evacuată din str. Ady Endre nr.3 care nu 
a fost în administrarea PMT. 

9 Memorandului nr.75 
ap.5 
-naționalizat 

1 cam. 19 mp 
dep. 16 mp 

………………… 
Sol. Otvos Ema (2 pers.), listă evacuați poz.34/2019. 
CT2019-6386/08.10.2019  
…………………………………… 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Otvos Ema, poziția 34 pe Lista de priorități 
pe anul 2019 pentru persoanele/familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, 
în vederea repartizării unei locuințe din 
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fondul locativ de stat, locuință socială sau din 
proprietatea privată a municipiului Timișoara, 
aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat 
ap.5 din str. Independenței nr.7 (nr. crt.7) 

10 Polonă nr.2 cămin 
nr.8 sc.A ap.28 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 16 mp 
dep. 16 mp 

Sol. Gherasa Dorin (1 pers.), listă priorități 
poz.55/2019. CT2019-6355/07.10.2019. 
………………………………….. 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Gherasa Dorin, poziția 55 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 

11 Polonă nr.2 cămin 
nr.8 sc.B ap.27 et.IV 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 16 mp 
dep. 16 mp 

……………………… 
Sol. Zakar Mircea (3 pers.), listă priorități 
poz.80/2019. CT2019-7044/31.10.2019 
………………………………….. 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Zakar Mircea, poziția 80 pe Lista de priorități 
pentru anul 2019, în vederea repartizării unei 
locuințe din fondul locativ de stat, locuință 
socială sau din proprietatea privată a 
municipiului Timișoara, aprobată prin 
HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 

13 Polonă nr.19 ap.17 
parter 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 8 mp 
dep. 4 mp 

………………………. 
Sol. Mihai Monica (3 pers.), listă priorități 
poz.83/2019. CT2019-6695/21.10.2019 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Mihai Monica, poziția 83 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 

14 Polonă nr.19 ap.73 
et.II 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 8 mp 
dep. 4 mp 

………………………… 
Sol. Lakatos Tamas (1 pers.), listă priorități 
poz.78/2019. CT2019-6277/03.10.2019 
…………………………. 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Lakatos Tamas, poziția 78 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
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privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 

21 Polonă nr.23 (fost 
cămin 3) ap.3 parter 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 17 mp 
dep. 2 mp 

…………………………. 
Sol. Petrea Cristian (1 pers.), listă priorități 
poz.64/2019. CT2019-7210/11.10.2019 
…………………………… 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Petrea Cristian, poziția 64 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 

22 Polonă nr.23 cămin 
nr.3 ap.17 mansardă 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 17 mp 
dep. 3 mp 

……………………… 
Sol. Gaici Gordana Delia (4 pers.), listă priorități 
poz.82/2019. CT2019-7248/12.11.2019. 
………………………………… 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Gaici Gordana, poziția 82 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 
 
Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat 
ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21) 

23 Polonă nr.27 (fost 
cămin 5) ap.12 et.I 
-bloc de locuințe 
sociale 

1 cam. 17 mp 
baie 3 mp 

……………………. 
Sol. Lucaci Daniela (6 pers.), listă priorități 
poz.92/2019. CT2019-6454/10.10.2019 
………………………………. 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Lucaci Daniela, poziția 92 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat 
ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10) 
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Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat 
ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21) 
 
Persoanei înscrisă la poziția 80 i s-a repartizat 
ap.27 din str. Polonă nr.2 sc.B (nr. crt.11) 
 
Persoanei înscrisă la poziția 82 i s-a repartizat 
ap.17 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.22) 

25 Titel Petrescu nr.4 
ap.8 
-naționalizat 

3 cam. 57 mp 
dep. 67 mp 

Sol. Marincu Petru (4 pers.), listă evacuați 
poz.5/2019. CT2019-7029/31.10.2019  
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Marincu Petru, poziția 5 pe Lista de priorități 
pe anul 2019 pentru persoanele/familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, 
în vederea repartizării unei locuințe din 
fondul locativ de stat, locuință socială sau din 
proprietatea privată a municipiului Timișoara, 
aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 

26 Zlatna nr.1 ap.3 
-naționalizat 

2 cam. 52 mp 
dep. 25 mp 
logie 8 mp 
boxă 20 mp 

Sol. Zaharia Silvia (2 pers.), listă evacuați 
poz.2/2019. CT2019-7137/06.11.2019  
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Zaharia Silvia, poziția 2 pe Lista de priorități 
pe anul 2019 pentru persoanele/familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, 
în vederea repartizării unei locuințe din 
fondul locativ de stat, locuință socială sau din 
proprietatea privată a municipiului Timișoara, 
aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. 

 
 
 

                   DIRECTOR,               ȘEF BIROU, 
                  Mihai Boncea               Simona Bălan 
 
 
 
          
       


