Anexa 2 la HCL nr.__________/___________

PROCEDURA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR DIN FONDUL LOCATIV DE
STAT, SOCIALE SAU PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN
IMOBILE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOȘTILOR PROPRIETARI
Locuinţele din fondul locativ de stat, cele sociale sau cele din proprietatea privată a
municipiului Timișoara care devin disponibile ca urmare a încetării contractului de închiriere
prin: solicitarea chiriaşului de a preda locuinţa, rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea
din locuinţă, decesul titularului, etc., se repartizează de către Comisia de repartizare a locuinţelor
constituită prin Hotărâre de Consiliu Local, pe categorii de liste.
Hotărârea comisiei se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi se comunică
Serviciului Relaţionare Directă cu Cetăţenii.
Persoanele înscrise pe listele de priorităţi a persoanelor evacuate sau care urmează a fi
evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari pot depune solicitări de atribuire
nominală a locuinţei, urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie propusă spre
repartizare în următoarea şedinţă a Comisiei de repartizare a locuinţelor, în ordinea de prioritate
de pe listă.
Repartiţiile se emit de către Comisia de repartizare a locuințelor, iar închirierea
locuințelor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în baza şi cu respectarea ordinii de
prioritate aprobată pentru anul în curs.
În cazul locuinţelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe
lista de priorităţi, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.
La data comunicării repartiției emisă de Comisia de repartizare a locuințelor și în vederea
încheierii contractului de închiriere, solicitantul si membrii majori ai familiei, vor prezenta în
termenul comunicat o declarație notarială, nu mai veche de 10 zile, precum și actele care atestă
respectarea criteriilor de eligibilitate avute în vedere la includerea pe lista de priorități, pentru toți
membrii familiei care urmeaza a fi incluși cu drepturi locative în contractul de inchiriere.
Dacă solicitantul și membrii majori ai familiei nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate
avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.
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