
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 239
din data de 26.07.2018

privind repartizarea unei locuinţe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de necesitate, 
proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Văzând raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ şi avizul 
favorabil a comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - a locuinţei, modificată şi republicată, 
ale Legii nr. 241 / 2001 si ale H.G.R. 1275 / 2000 privind Normele metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 114 / 1996 ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45 alin. 1, 
alin. 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia 
Publică Locală, precum şi ale Regulamentului de oreganizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al Municipiului Turda:

Art. 1. Se declară locuinţă disponibilă, situată în municipiul Turda, strada Tineretului 
nr. 28, bl. Ceramica, ap. 48, drept locuinţă de necesitate.

Art. 2. Se aprobă repartizarea unităţii locative compuse dintr-o cameră în suprafaţă de 
22,01 mp, situată în Turda, str. Tineretului nr. 28, bl. Ceramica, ap. 48, familiei numitei 
Michi Susana, caz social.

Art. 3. închirierea locuinţei se va face de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi GIS pe 
durată determinată.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului furda, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la 
cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de 
internet www.primariaturda.ro.

26.07.2018.
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Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. 
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R O M A N I  A 
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P R I M Ă R I A

EXPUNERE DE MOTIVE

Urmare a analizei făcute de către membrii Comisiei de Specialitate nr. 4 - de 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor, culte, minorităţi şi a inspectorilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Turda s-a propus repartizarea unei locuinţe de necesitate familiei numitei MICHI 
SUSANA.

Urmare a faptului că în data de 25 iunie 2018, s-a produs un incediu la 
acoperişul locuinţei sociale din Turda, str. Republicii nr. 9, ap. 2, conform 
Procesului Verbal de Intervenţie ISU nr. 322/3 din 25.06.2018, chiriaşa MICHI 
SUSANA a rămas fără locuinţă.j

Menţionăm că această locuinţă era asigurată în baza Poliţei ACL0176740 la 
Societatea Uniqa Asigurări. Personalul de specialitate din cadrul SAFL a demarat 
procedurile de obţinere a sumei asigurate în baza contractului de asigurare.

Numita Michi Susana deţine contractul de închiriere nr. 18429/10.10.2017 
valabil 5 ani, până la data de 01.11.2022. în prezent, Michi Susana locuieşte în 
parc. Personalul de specialitate al SAFL a identificat o locuinţă socială situată în 
Turda, str. Tineretului nr. 28, bl. Ceramica, ap. 48, ocupată abuziv de d-na 
Hărăstăşan Agneta Rowena. Acesteia i s-a pus în vedere să elibereze locuinţa.

Solicităm Consiliului Local, repartizarea locuinţei de necesitate situată 
administrativ în Turda, str. Tineretului nr. 28, bl. Ceramica, ap. 48, locuinţă 
compusă dintr-o cameră în suprafaţă de 22,01 mp, numitei MICHI SUSANA, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 republicată şi actualizată.

Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre analiză şi dezbatere 
Proiectul de hotărâre înaintat.

P R I M A R ,

întocmit: Alina Anghel
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Urm are a faptului că în data de 25 iunie 2018, s-a produs un incediu la 
acoperişul locuinţei sociale din Turda, str. Republicii nr. 9, ap. 2, conform 
Procesului Verbal de Intervenţie ISU nr. 322/3 din 25.06.2018, chiriaşa M ICHI 
SUS ANA a rămas fără locuinţă.

M enţionăm  că această locuinţă era asigurată în baza P oliţei A C L 0 1 76740 la 
Societatea U niqa Asigurări. Personalul de specialitate din cadrul SAFL a demarat 
procedurile de obţinere a sumei asigurate în baza contractului de asigurare. ( 
Anexăm prezentului document şi fo togra fii cu locuinţa distrusă în incend iu ).

N um ita Michi Susana deţine contractul de închiriere nr. 18429/10.10.2017 
valabil 5 ani, până la data de 01.11.2022. în  prezent, M ichi Susana locuieşte în 
parc. Personalul de specialitate al SAFL a identificat o locuinţă socială situată în 
Turda, str. Tineretului nr. 28, bl. Ceramica, ap. 48, ocupată abuziv de d-na 
Hărăstăşan A gneta Rowena. Acesteia i s-a pus în vedere să elibereze locuinţa.

Având în vedere cele de mai sus, propunem  repartizarea locuinţei de 
necesitate situată administrativ în Turda, str. T ineretu lu i nr. 28, bl. Ceram ica, ap. 
48, numitei M ICHI SUSANA. Locuinţa este compusă dintr-o cam eră în suprafaţă 
de 22,01 mp.

N um ita M ICHI SUSANA ( CNP ) este pensionară, văduvă şi
va fi singura ocupantă a locuinţei de necesitate.

în  urm a prezentării situaţiei acestui caz social, d-lui prim ar Cristian 
Octavian M atei, acesta propune serviciului de specialitate din cadrul Primăriei 
m unicipiului Turda întocm irea unui proiect de hotărâre privind repartizarea unei 
locuinţe de necesitate pentru num ita M ichi Susana.

Din punct de vedere al Serviciului Adm inistrare Fond Locativ, în 
conform itate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 114/1996 m odificată şi 
republicată, se poate prom ova un Proiect de Hotărâre supus dezbaterii în Consiliul 
Local.

Nr. (q / 17.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
P rivind  repartizarea unei locu in ţe de necesita te

DIRECTOR EXECUTIV, 
OVIDIL GĂINĂ

T O I

Document: raport spec. Michi Susana
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Prinţ Window https://mail.yahoo.com/d/folders/l/messages/3405?.intl=ro&.lai

Subject:

From: cricorpodean@yahoo.com 

To: cricorpodean@yahoo.com 

Date: Wednesday, June 27,2018,12:04:27 PM GMT+3
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind r f â

Având în vedere: p& ycnjk+ l o lp  / y

ţ& u d  b & Q fx-fcv

Oi £ g > c u /ă ^ t 'In temeiul prevederilor: L- / /

f / G ~ £  , V * S /  utm- ■

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate bti ţ
___________ _____________________________________________________________________________________________

Preşedintele comisiei Secretarul comisiei


