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R E F E R A T 
privind modificarea Comisie de repartizare a locuinţelor aprobată prin  

                                            Hotărârea Consiliului Local nr.22/07.07.2016 
 
 

           La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin 
H.C.L. nr. 22/07.07.2016, comisie care are în competenţă, atribuirea către persoane îndreptăţite a locuinţelor din fondul 
locativ de stat şi cele sociale aflate în administraţia Primăriei Municipiului Timişoara, care devin disponibile, în 
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de 
repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale  sau din proprietatea privată a municipiului 
Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor 
proprietari și H.C.L. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a 
locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. De 
asemenea această comisie aprobă şi modificările contractele de închiriere, conform legii. 

Având în vedere faptul că au încetat raporturile de muncă pentru domnul Sorin Iacob Drăgoi - președintele 
Comisiei și doamna Koszegi Stoianov Laura – membru al comisiei, iar prin H.C.L. nr.262/20.12.2016 a încetat de drept 
mandatul de consilier local al domnului Alfred Robert Simonis – membru al comisiei, se impune înlocuirea acestora. 

Propunem astfel modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor, care va avrea următoarea componență: 
Preşedinte: IMRE FARKAS - Viceprimar; membru supleant Robert Kristof – Administrator Public 
Membrii:   DANIELA MIRELA MARIS - consilier municipal 
          GRIGORE GRIGOROIU    - consilier municipal 
        RALUCA IOANA POPESCU  - consilier municipal 
               ............................................  - consilier municipal   

    MIHAI BONCEA -Șef Birou Locuințe; membru supleant CĂLIN PÎRVA - Șef Birou Clădiri 
    SIMONA BĂLAN -Consilier Birou Locuinţe; membru supleant DORINA STRĂUȚ – referent Birou 

Locuințe 
    ELIZA CRÎȘTIU   - consilier Birou Locuințe; membru supleant Marinela Bandi – consilier Birou Spații cu 

altă destinație 
    GABRIELA IOVA -consilier juridic - Serviciul Juridic; membri supleant ALIN STOICA – consilier 

Serviciul Juridic 
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               Imre Farkas                                  Călin Pârva     
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