
             
 
MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE  
DIN DATA DE 25.10.2018  

 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA STRUCTURA 
LOCUINŢEI 

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI 

8 Dacilor nr.8 ap.13 
 -naţionalizat  
-fost notificat la Legea 
10/2001 
-Dispoziție de 
repsingere nr.177 din 
11.02.201 
-în evidențele 
Serviciului Juridic nu 
figurează ca fiind 
atacată dispoziția 
 

1 cam 10,64 mp 
buc. 6,84 mp. 
WC comun în 
curte 

Apartament fără instalație de apă și canal, fără teracotă, 
tâmplărie deteriorată. 
Apartamentul a fost ocupat abuziv de diverse persoană, 
dar în prezent este liber, sigilat. 
............................................................. 
Sol. Mitran Aurel (1 pers.), listă evacuați poz.10/2018. 
CT2018-1039/08.03.2018. 
.............................................................. 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Mitran Aurel, 
poziția 10 pe lista de priorități pe anul 2018 
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.100/2018. 
……………………………………. 
 

13 Memorandului nr 56 
ap.3 
-încălzire lemne 
-imobil 
neapartamentat 
-naţionalizat 

1 cam. 16 mp. 
dep. 14 mp. 

Contestă și solicită extindere chiriasul ap.1,Virag 
Gabriel care are familia formată din 5 persoane şi 
deţine 2 cam+dep. CT2018-1287/20.03.2018. 
................................................... 
Sol. Rădulescu Doru (1 pers.), listă evacuați 
poz.17/2018. CT2018-1597/04.04.2018,  
................................................................ 

Se aprobă cererea de repartizare a 
apartamentului a numitului Rădulescu Doru, 
poziția 17 pe lista de priorități pe anul 2018 
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.100/2018. 
................................................................. 
 



32 Polonă nr.27 (fost 
Cămin 5) ap.10 etaj 1 
-locuinţă socială  

1 cam.13  mp. 
 baie 12 mp. 

 Apartamentul este ocupat cu bunurile  fostului 
chiriaş. 
Sol. Tâmpu Ioan, listă evacuați poz.2/2018.  SC2018-
19856/27.08.2018,   
SC2018-022832/03.10.2018 
...................................... 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului 
Tâmpu Ioan, poziția 2 pe lista de priorități pe 
anul 2018 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.100/2018. 
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