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Hotararea Consiliului Local 78/28.02.2020
Privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care
urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, in vederea repartizarii unei
locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului
Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 3584/13.02.2020 al Primarului
Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3584 din data de 13.02.2020 al Directiei Cladiri,
Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.
UR2020 - 3584/13.02.2020;
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 cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii locuintei nr.114/1996 - republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii 114/1996 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 - privind
protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata si modificata prin
Legea 241/2001;
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte
sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor
proprietari;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listei de
prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locative de stat si a locuintelor sociale sau din
proprietatea privata a municipiului Timisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi
evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, modificata cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) si alin.(7)lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 alin. (1) si (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
HOTARASTE
Art.1 : Se aproba lista de prioritati pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi
evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Page 1/2

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Locuinte - Directia
Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul
propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directia Generala de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Serviciului Centrul de Relationare Directa cu Cetatenii;
- Biroului Locuinte;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass media - locale.
Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI
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