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R E F E R A T 
privind repartizarea ap.10 din str. Miloia bl.B1 sc.B și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A 

 
 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. 

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 312 persoane înscrise pe lista de priorităţi. 
Ap.10 din str. Miloia bl.B1 sc.B a  devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul 

chiriaș Cazan Răzvan Corin, cu cererea CT2016-391/29.01.2016.  
Ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A a  devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul 

chiriaș Cornea Remus Florin, cu cererea CT2015-7870/02.12.2015.  
Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015, la data de  09.02.2016 

au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. 
nr.116/2009, respectiv doamna Deaconu Adriana, înscrisă pe listă la poziția 314 și doamna Chiticaru Andra 
Alexandra, înscrisă la poziția 316. Precizăm că persoana înscrisă pe poziția 313 nu mai îndeplinește 
criteriile restrictive deoarece a depășit vârsta de 38 de ani, iar persoana înscris la poziția 315 nu s-a 
prezentat ca urmare a invitației. 

Doamna Deaconu a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă în prezenţa membrilor Comisiei 
sociale de analiză a dosarelor ANL, acceptând apartamentul 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B, iar doamna 
Chiticaru a prezentat acte cu privire la schimbarea situației familiale, în prezent este căsătorită și și-a 
schimbat numele în Balea Andra Alexandra și a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă în prezenţa 
membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL, acceptând apartamentul 60 din str. Miloia bl.B1 
sc.A și astfel s-a întocmit la data de 09.02.2016 un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul 
referat 

Având în vedere cele de mai sus şi opţiunea expimată în scris propunem repartizarea 
apartamentului 10 din str. Miloia bl.B1 sc.B către Deaconu Adriana și ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A către 
Balea Andra Alexandra – fostă Chiticaru.   
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