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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința 

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019,   
în vederea încheierii contractelor de închiriere 

 
 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28201/06.11.2019 a Primarului 
Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile 
prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019  în vederea încheierii contractelor 
de închiriere; 
 Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost 
stabilite 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. 

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost 
stabilite 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 
pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură 
foștilor chiriași. 

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost 
aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor. 

Prin H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 a fost aprobată 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, iar prin H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019 s-a aprobat lista de priorități 
pentru 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. 

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite 
pe anul 2019, în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019, în vederea depunerii de către 
persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală. 
 Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 
01.10.2019, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a 
hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă. 

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din 
data de 01.10.2019, au fost repartizate: 

- Ap. 9 din str.Cermena nr.5 către Străinescu Elena Lăcrămioara, înscrisă la poziția 11 pe 
lista de priorități întocmită pentru 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. 

- Ap.28 din str. Deliblata nr.3 către Varga Maria Ibolya, înscrisă la poziția 17 pe lista de 
priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea 
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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. 

- Ap.3 din str.Herculane nr.54 către Paulița Gheorghe,  înscris la poziția 36 pe lista de 
priorități întocmită pentru 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. 

- Ap.18 din Polonă nr.2 cămin 8 scara A către Daicu Victoria, înscrisă la poziția 1 pe lista 
de priorități întocmită 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. 

- Ap.86 din str. Polonă nr.19 către Nechifor Cocuța, înscrisă la poziția 35 pe lista de 
priorități întocmită 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. 

- Ap.117 din str. Polonă nr.19 către Macai Alina Rodica, înscrisă la poziția 50 pe lista de 
priorități întocmită 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. 

- Ap. 11 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Grădinaru Maricica, înscrisă la poziția 25 
pe lista de priorități întocmită 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. 

- Ap.20 din str.Polonă nr.25 (fost cămin 4) către Magdin Daniel Cosmin, înscris la poziția 
63 pe lista de priorități întocmită 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. 

- Ap.9 din str. Ştefan Cel Mare nr.55 către Juncu Maria,  înscrisă la poziția 7 pe lista de 
priorități întocmită pentru 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. 

 Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, 
astfel: 

- D-na Străinescu Elena prin adresa CT2019-6463/10.10.2019; 
- D-na Varga Maria Ibolya prin adresa nr. CT2019-6717/21.10.2019; 
- D-nul Paulița Gheorghe prin adresa nr. CT2019-6305/04.10.2019; 
- D-na Daicu Victoria prin adresa nr.CT2019-6582/16.10.2019; 
- D-na Nechifor Cocuța prin adresa nr.CT2019-6561/15.10.2019; 
- D-na Macai Alina Rodica prin adresa nr.CT2019-7134/06.11.2019; 
- D-na Grădinaru Maricica prin adresa nr. CT2019-6559/15.10.2019; 
- D-nul Magdin Daniel Cosmin prin adresa nr. CT2019-6879/28.10.2019; 
- D-na Juncu Maria prin adresa nr. CT2019-6827/24.10.2019. 
Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți, 

considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința 
Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019 în vederea încheierii contractelor de 
închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 

 
 
 

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


