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MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE  
DIN DATA DE 14.05.2020  

 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA STRUCTURA 
LOCUINŢEI 

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI 

4 C-tin Titel Petrescu 
nr.13 ap.4  
-naţionalizat 
 
 

1cam.-20 mp. 
dep.- 15 mp. 
WC comun 

Apartament predat la data de 22.11.2019. 
Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați 
poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020  
………………………..  

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Bisi Codruța, poziția 41 pe Lista de priorități 
pe anul 2020 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.78/2020. 

6 Grozescu nr.2 ap.5 
-naționalizat 
-Dispoziție 
nr.340/2017 –măsuri 
reparatorii 
-din evidențele 
Serviciului Juridic nu 
apare ca fiind atacată 
dispoziția 

1 cam. 17 mp 
dep. 8 mp 

..................................................... 
Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați 
poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020  
..................................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Deak Maria Magdalena, poziția 24 pe Lista 
de priorități pe anul 2020 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.78/2020. 

8 Polonă nr.19 ap.16 
parter 
-boc de locuințe 
sociale 
 

1 cam. 8 mp 
baie 4 mp. 

.................................................. 
Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități 
poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020. 
............................................ 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Ardelean Gheorghe, poziția 37 pe Lista de 
priorități pentru anul 2020, 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.79/2020. 

11 Polonă nr.19 ap.97 
-bloc de locuințe 
sociale 
 
 
   

1 cam. 8 mp 
baie 4 mp. 

............................................ 
Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități 
poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020. 
Sol. Ursei Francisc (1 pers.), listă priorități 
poz.75/2020. CT2020-153/16.01.2020. 
....................................................... 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Ursei Francisc, poziția 75 pe Lista de 
priorități pentru anul 2020, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.79/2020. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 37 i s-a repartizat 
ap.16 din str. Polonă nr.19. (nr. crt.8) 

15 Tigrului nr.46 ap.5 
-naționalizat 
-cota de 3/16 Statul 
Român 

1 cam. 12 mp 
dep. 22 mp 

Apartament predat. 
Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați 
poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020  
Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați 
poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020  
Sol. Tomuța Valentin (2 pers.), listă evacuați 
poz.51/2020. CT2020-624/06.02.2020  
...................................................... 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Tomuța Valentin, poziția 51 pe Lista de 
priorități pe anul 2020 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.78/2020. 
 
Persoanei înscrisă la poziția 24 i s-a repartizat 
ap.5 din str. Grozescu nr.2. (nr. crt.6) 
Persoanei înscrisă la poziția 41 i s-a repartizat 
ap.4 din str. T. Petrescu nr.13. (nr. crt.4) 
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