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Hotararea Consiliului Local 387/25.10.2005
privind stabilirea modalitatii de repartizare a locuintelor proprietate de stat si a locuintelor sociale
catre persoanele inscrise pe lista evacuatilor pe cale judecatoreasca din imobile redobandite de catre
fostii proprietari, lista intocmita conform Hotararii Consiliului Local nr.349/22.02.2000
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2005 - 16151/19.09.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 38, lit.( f) si lit. (h) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - a locuintei, modificata si completata;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.349/2000 - privind criteriile de intocmire a listelor de
prioritati si procedura de repartizare a locuintelor proprietate de stat si Hotararea Consiliului Local nr.
372/2000 - privind procedura de repartizare a locuintelor sociale si criteriile de inscriere pe listele de
prioritati;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 - privind administratia publica locala,
modificata;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba ca pentru persoanele/familiile inscrise pe lista evacuatilor pe cale judecatoreasca din imobile
redobandite de catre fostii proprietari, pentru care s-a emis o hotarare judecatoreasca definitiva, irevocabila si
executorie care dispune evacuarea neconditionata de atribuirea altui spatiu de locuit corespunzator si pentru
care s-a intocmit dosar executional de catre executorul judecatoresc si s-a emis somatie de evacuare din
locuinta sau care au fost deja evacuate, sa se atribuie de catre Comisia de locuinte fara respectarea ordinii de
prioritate de pe lista, nominal, o locuinta dintre cele care devin disponibile si sunt prezentate spre redistribuire.
Atribuirea se va face in baza unei anchete sociale efectuata de serviciile de specialitate din Primaria
Municipiului Timisoara.
Art.2: De acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singura data iar in cazul in care refuza locuinta
oferita de catre Comisia de locuinte, sa piarda dreptul de a beneficia de un spatiu de locuit fara respectarea
ordinii de prioritate, urmand ca cererea acestora sa fie solutionata ulterior, cu respectarea ordinii de prioritate
de pe lista.
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Art.3: Atribuirea in acest mod catre aceste persoane se va face in baza unei cereri scrise a acestora, cerere
insotita de sentinta judecatoreasca definitiva, irevocabila si executorie in original si in baza unei copii a
somatiei de evacuare transmisa prin intermediul executorului judecatoresc si dupa caz procesul verbal de
evacuare din locuinta intocmit de catre executorul judecatoresc. In cazul in care se vor inregistra mai multe
solicitari de acest gen si nu se vor disponibiliza locuinte suficiente pentru rezolvarea acestor cereri, acestea vor
fi departajate in ordinea de pe lista, facandu-se oferta persoanei inscrise pe lista cel mai aproape de pozitia 1,
urmand ca celelalte solicitari sa fie rezolvate in momentul disponibilizarii altor locuinte, respectandu-se
aceeasi procedura.
Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia de repartizare a locuintelor din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.5: Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relatii Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare Pentru Cetateni;
- Comisiei de repartizare a locuintelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuinte si Utilitati;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DUMITRU TUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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