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R E F E R A T 
privind repartizarea apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B  

 
 
 Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în 
vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul 
programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor 
de tineri în vârstă de până la 35 de ani. 
 Prin cererea nr. DP2010-6381/15.07.2010, numitul Hădărugă Daniel Ioan, chiriaş al 
apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B, compus din 1 cameră şi dependinţe, renunţă la această 
locuinţă şi predă contractul de închiriere, efectuându-se şi predarea efectivă a apartamentului către 
inspectorii Biroului locuinţe. 

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 96 de persoane înscrise pe lista de priorităţi.  
 Astfel, la data de 20.07.2010, a fost invitată următoarea persoană înscrisă pe lista de priorităţi 
A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv domnul Farcaş Ştefan Adrian, iar în prezenţa 
membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL acesta a reconfirmat criteriile de acces la 
locuinţă şi astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat. 
 Având în vedere cele de mai sus şi opţiunii exprimate de susnumitul, propunem repartizarea 
ap.11 din str. Miloia bl.B1 sc.B către Farcaş Ştefan Adrian, înscris la poziţia 97 pe lista de priorităţi 
A.N.L. întocmită pentru anul 2009, aprobată prin H.C.L.M.T.nr.116/2009. 
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