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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                             A p r o b a t: 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE                 PRIMAR, 
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI                                            
Nr.SC2007-5328/06.03.2007                                                          GHEORGHE CIUHANDU 
 
 
 
 
 

REFERAT 
privind modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006, 

 
 Având în vedere prevederile : 

-Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

-H.G. nr.962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, 

-adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală 
Construcţii Locuinţe nr. 168/DGDC/22.01.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu 
nr. SC2007-2207/31.01.2007,  

-H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin H.G. 962/2001, 

-H.C.L. nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de 
Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri. 

 
Prin adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală 

Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului 
Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007, aceştia ne solicită nuanţarea, respectiv clarificarea 
criteriului de acces la locuinţele pentru tineri, în care se face referire la cuprinderea teritorială în care 
trebuie să-şi desfăşoare activitatea solicitanţii de locuinţă, respectiv criteriul referitor la extinderea 
cuprinderii teritoriale aşa cum a fost prevăzut în „nota” din pct.3 cap.A din Anexa 1 la H.C.L. 
nr.588/19.12.2006.  

Prin art.1 din HCL 588/19.12.2006 s-au aprobat CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de 
Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri, 
cuprinse în Anexa 1 la prezenta HCL iar prin pct.3 cap.A din aceasta a fost extinsă cuprinderea 
teritorială a localităţii Timişoara impunându-se ca pentru solicitanţii care-şi desfăşoară activitatea în 
altă localitate, să facă dovada faptului că au domiciliul stabil de cel puţin 1 an în această localitate. 
Având în vedere faptul că exprimarea nu reliefează clar faptul că aceste persoane trebuie să aibă 
domiciliul stabil în Timişoara de cel puţin 1 an faţă de momentul analizării dosarului de locuinţă. 

 De asemenea în cazul persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în afara localităţii trebuie să 
nu deţină, să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe 
cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi 
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desfăşoară activitatea, respectiv atât în Timişoara cât şi în localitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea. 

Având în vedere cele mai sus arătate propunem modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006. 
 

 
 
 
     V I C E P R I M A R,                                            DIRECTOR, 
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