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MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE  
DIN DATA DE 19.02.2019  

 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA STRUCTURA 
LOCUINŢEI 

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI 

2 Budai Deleanu nr.27 
ap.2 
-naționalizat 

1 cam. 19 mp 
dep. 10 mp 

Apartament liber. 
Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. 
CT2018-6116/27.11.2018 
........................................................ 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Bușe Dan, poziția 
20 pe lista de priorități pe anul 2018 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.100/2018. 

5 Cozia nr.11 ap.2A 
-Decret 223/1974 
 

1 cam.16.40 mp. 
dep. 8.00 mp 
 

Apartamentul aflat în stadiu avansat de degradare , 
debranşat de la reţeaua de electricitate. 
Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. 
CT2018-6116/27.11.2018 
Sol. Negruțiu Aurelia (1 pers.), listă evacuați 
poz.48/2018. CT2018-6386/11.12.2018 
.................................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Negruțiu Aurelia, 
poziția 48 pe lista de priorități pe anul 2018 
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.100/2018. 
Numitului Bușe Dan, înscris la poziția 20 pe 
listă i-a fost repartizat ap.2 din str. Budai 
Deleanu nr.27 
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7 Crizantemelor nr.48 
ap.4 parter 
-naționalizat 
 
   

1 cam. 15 mp. 
dep.7,30 mp. 
WC comun în 
curte 

Apartament predat. 
Tavanul din bucătărie şi cameră prezintă mucegai din 
cauza infiltrațiilor de la ploi. Lipsă curent apă și canal 
Sol. Cornea Ileana (4 pers.), listă priorități 
poz.14/2018. CT2018-5701/08.11.2018 
................................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Cornea Ileana, 
poziția 14 pe lista de priorități pe anul 2018, 
în vederea repartizării unei locuințe din 
fondul locativ de stat, locuință socială sau din 
proprietatea privată a municipiului Timișoara.  

8 Dacilor nr.21 ap.5 
-cota de 44/48 Statul 
Român 
-Decret 223/1974 
 
 
 
 

1 cam.12,85mp. 
cămară 2,20 mp 
WC comun 

Proces-verbal de evacuare încheiat de executorul 
judecătoresc la data de 03.10.2018. 
Sol. Negruțiu Aurelia (1 pers.), listă evacuați 
poz.48/2018. CT2018-6386/11.12.2018 
Sol. Gavrilă Doina (2 pers.), listă evacuați 
poz.65/2018. CT2018-6036/22.11.2018 
......................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Gavrilă Doina, 
poziția 65 pe lista de priorități pe anul 2018 
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.100/2018. 
Numitei Negruțiu Aurelia, înscrisă pe listă la 
poziția 48 i-a fost repartizat ap.2A din str. 
Cozia nr.11. 

10 Gen Dragalina nr.17 
ap.7 et I 
corp stradă etaj I 
-încălzire lemne 
 
  

1cam.15 mp. 
dep.13 mp. 
WC comun 
situat la parter 
sub casa scări 

Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. 
CT2018-6116/27.11.2018 
Sol. Borobar (Neghina) Aurica (1 pers.), listă 
evacuați poz.38/2018. CT2018-5485/31.10.2018 
............................................................ 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Borobar (Neghină) 
Aurica, poziția 38 pe lista de priorități pe anul 
2018 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.100/2018. 
Numitului Bușe Dan, înscris pe listă la 
poziția 20, i-a fost repartizat ap.2 din str. 
Budai Deleanu nr.27. 

15 Mihalache nr.10 ap.9 
-naționalizat 
 
 
 

2 cam - 37 mp. 
bucătărie - 9 mp 
WC -3 mp. 

Apartamentul este ocupat cu bunurile decedatei, din 
discuţia cu vecinii rezultă că apartamentul este 
degradat. 
Sol. Hazapariu Anișoara (4 pers.), listă evacuați 
poz.11/2018. CT2018-5531/01.11.2018 
...................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Hazapariu 
Anișoara, poziția 11 pe lista de priorități pe 
anul 2018 pentru persoanele/familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, 
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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.100/2018. 

16 Mihalache nr.10 et.I 
ap.31 
-naționalizat 
 
 

2 cam. 35 mp. 
dep. 18 mp. 
 
WC comun 

Apartamentul a fost ocupat abuziv, evacuare 
efectuată prin intermediul executorului judecătoresc. 
Culoarul comun situat la etaj, din care se face accesul 
în apartament este degradat.  
Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. 
CT2018-6116/27.11.2018 
Sol. Albei Marin (2 pers.), listă evacuați poz.25/2018. 
CT2018-5567/02.11.2018 
................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Albei Marin, 
poziția 25 pe lista de priorități pe anul 2018 
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.100/2018. 
Numitului Bușe Dan, înscris pe listă la 
poziția 20, i-a fost repartizat ap.2 din str. 
Budai Deleanu nr.27. 

18 Polonă nr.2 cămin 
nr.8 sc.A ap.10 et.I 
-locuință socială 

1 cam. 16,24 mp 
dep. 16 mp 

Apartament liber. 
Sol. Cornea Ileana (4 pers.), listă priorități 
poz.14/2018. CT2018-5701/08.11.2018 
Sol. Dab Ștefan (1 pers.), listă priorități poz.29/2018. 
CT2018-5709/09.11.2018 
........................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Dab Ștefan, 
poziția 29 pe lista de priorități pe anul 2018, 
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.100/2018. 
Numitei Cornea Ileana, înscrisă pe listă la 
poziția 14, i-a fost repartizat ap.4 din str. 
Crizantemelor nr.48. 

21 Polonă nr.19 ap.26 
parter 
-locuinţă socială  

1 cam. 8.21 mp. 
baie 3.88 mp. 

Apartamentul liber.  
Sol. Balnojan Elisabeta (1 pers.), listă priorități 
poz.42/2018. CT2019-479/07.02.2019 
..................................................  

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Balnojan Elisabeta, 
poziția 42 pe lista de priorități pe anul 2018, 
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.100/2018. 
 

23 Polonă nr.19 ap.77 
etaj 2 
-locuinţă socială  

1 cam. 8.21 mp. 
baie 3.88 mp. 

Ap. liber de persoane. A fost ocupat fără forme de 
către .............. (care a locuit cu fosta titulară) și în 
urma notificării transmise prin intermediul 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Farcas Livia 
Marinela, poziția 90 pe lista de priorități pe 
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executorului judecătoresc a predat cheile locuinței. În 
ap. a mai fost lăsat un pat. Se va proceda la evacuarea 
bunurilor. 
Sol. Balnojan Elisabeta (1 pers.), listă priorități 
poz.42/2018. CT2019-479/07.02.2019 
Sol. Farcas Livia Marinela (1 pers.), listă priorități 
poz.90/2018. CT2018-5675/07.11.2018 
........................................................ 

anul 2018, 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.100/2018. 
Numitei Balnojan Elisabeta, înscrisă pe listă 
la poziția 42, i-a fost repartizat ap.26 din str. 
Polonă nr.19. 

39 Titulescu nr.21 scara 
E ap.2 parter 

2 cam. 34 mp. 
dep.13 mp. 
-WC comun pe 
coridor 
 

Precizăm că toată scara E este debranșată de la 
rețeaua de apă din cauza restanțelor proprietarilor. 
Sol. Caleș Dumitru (4 pers.), listă priorități poz.3/ 
2018. CT2018-5740/09.11.2018 
 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Caleș Dumitru, 
poziția 3 pe lista de priorități pe anul 2018, 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.100/2018. 

 
 
 

                DIRECTOR,             ȘEF BIROU, 
               Mihai Boncea            Simona Bălan 
 
 
 
          
       


