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MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE  
DIN DATA DE 01.10.2019  

 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA STRUCTURA 
LOCUINŢEI 

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI 

2 Cermena nr.5 ap.9 
-naționalizat 

1 cam. 16 mp 
dep. 10 mp 

Ap. debranșat de la rețeaua de gaz. 
Sol. Stăinescu Elena Lăcrămioara (2 pers.), listă 
evacuați poz.11/2019. CT2019-1457/29.03.2019. 
.................................................. 
 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Străinescu Elena 
Lăcrămioara, poziția 11 pe lista de priorități 
pe anul 2019 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.97/2019. 

6 Deliblata nr.3 ap.28 
etaj  II 
-CF. 1 
 

1 cam. 18 mp 
dep.13 mp. 

Apartament predat. 
Sol. Varga Maria Ibolya (3 pers.), listă evacuați 
poz.17/2019. CT2019-1233/21.03.2019. 
.................................................... 
 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Varga Maria Ibolya, 
poziția 17 pe lista de priorități pe anul 2019 
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.97/2019. 

11 Herculane nr.54 ap. 3 
-naționalizat 
-imobil 
neapartamentat 

1 cam. 16 mp. 
dep.10 mp. 
WC comun în 
curte 

Apartament liber.  
Sol. Giorgie Petru – decedat 
.............................CT2019-1240/21.03.2019. 
Sol. Paulița Gheorghe (3 pers.), listă evacuați 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Paulița Gheorghe,  
poziția 36 pe lista de priorități pe anul 2019 
pentru persoanele/familiile evacuate sau care 
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   Imobilul nu este 
racordat la apă 
și canalizare 
 

poz.36/2019. CT2019-3450/04.06.2019. 
.............................................. 
 

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.97/2019. 
Solicitantul de la poziția 18 a decedat.  

17 Polonă nr.2 cămin 8 
scara A ap. 18 et.II 
-bloc de locuințe 
sociale 
 
 
 

1 cam 16 mp. 
dep.16 mp. 

Apartamentul  este debranșat de la apă şi căldură.  
......................................... 
Sol. Daicu Victoria (1 pers.), listă priorități 
poz.1/2019. CT2019-4999/31.07.2019. 
............................................. 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Daicu Victoria, poziția 1 pe Lista de priorități 
pentru anul 2019, în vederea repartizării unei 
locuințe din fondul locativ de stat, locuință 
socială sau din proprietatea privată a 
municipiului Timișoara, aprobată prin 
HCLMT nr.163/2019. 

22 Polonă nr.19 ap.86 
etaj 3 
-locuinţă socială 
  

1 cam.8 mp. 
baie 4 mp. 

Apartament predat.  
Sol. Nechifor Cocuța Elena (1 pers.), listă priorități 
poz.35/2019. CT2019-1128/18.03.2019. 
................................................ 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Nechifor Cocuța, poziția 35 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 

23 Polonă nr.19 ap.117 
etaj 4 
-locuinţă socială  
 
 
 

1 cam.8,22 mp. 
1 baie 3,88 mp. 

Apartament predat,  chiria şi taxe achitate  la zi.  
Sol. Nechifor Cocuța Elena (1 pers.), listă priorități 
poz.35/2019. CT2019-1128/18.03.2019. 
Sol. Macai Alina Rodica (1 pers.), listă priorități 
poz.50/2019. CT2019-1606/08.04.2019. 
..................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Macai Alina Rodica, poziția 50 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
Persoanei înscrisă la poziția 35 i s-a repartizat 
ap.86 din str. Polonă nr.19 (nr. crt.22) 
 

25 Polonă nr.23 (fost 
cămin 3) ap.11 etaj I  
-locuinţă socială 
 

1 cam.16,92 mp.   
 Baie 2,88  mp. 

Apartament liber. 
Sol. Grădinaru Maricica (1 pers.), listă priorități 
poz.25/2019. CT2019-1172/19.03.2019. 
.......................................... 
 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei 
Grădinaru Maricica, poziția 25 pe Lista de 
priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
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27 Polonă nr.25 (fost 
cămin 4) ap.20 
mansardă  
-locuinţă socială 

1 cam. 24 mp.  
baie 3  mp. 

Apartament predat.  
Sol. Macai Alina Rodica (1 pers.), listă priorități 
poz.50/2019. CT2019-1606/08.04.2019. 
Sol. Magdin Daniel Cosmin (3 pers.), listă priorități 
poz.63/2019. CT2019-1173/19.03.2019. 
................................................. 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Magdin Daniel Cosmin, poziția 63 pe Lista 
de priorități pentru anul 2019, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de 
stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara, aprobată 
prin HCLMT nr.163/2019. 
Persoanei înscrisă la poziția 50 i s-a repartizat 
ap.117 din str. Polonă nr.19 (nr. crt.23). 

30 Ştefan Cel Mare nr.55 
ap.9 parter 
-naționalizat 
 

1 cam. 14 mp. 
dep.  14 mp. 
 
Încălzire-gaz 
metan debranşat 
(convector) 

................................................ 
Sol. Juncu Maria (1 pers.), listă evacuați poz.7/2019. 
CT2019-1221/21.03.2019. 
.............................................. 
 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitei Juncu Maria,  
poziția 7 pe lista de priorități pe anul 2019 
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.97/2019. 

 
 
 

                Pt. DIRECTOR,             Pt. ȘEF BIROU, 
                  Mihai Boncea               Simona Bălan 
 
 
 
          
       


