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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind declararea ca locuinţe de necesitate a unor locuinţe sociale libere si
repartizarea nominala a acestora persoanelor si familiilor din municipiul Turda

care vor primii locuinţa de necesitate

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

Luând în dezbatere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind declararea ca locuinţe 
de necesitate a unor locuinţe sociale libere si repartizarea nominala a acestora persoanelor 
si familiilor din municipiul Turda care vor primii locuinţa de necesitate, proiect elaborat 
din iniţiativa Primarului municipiului Turda, Cristian Octavian M atei;

Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ 
şi avizul favorabil a Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local, de muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, 
culte, minorităţi;

In conformitate cu prevederile art. 2,lit. f, art. 55,56 -  Legea nr. 114/1996 - a 
locuinţei, modificată şi republicată, a art. 20,23,24,25 din H.G. nr. 1275 / 2000 privind 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114 / 1996 ;

în baza art. 140, alin. (l),alin. (3),art. 196,alin. (l),lit. a,art. 197,alin. (l),art. 243,alin. 
(l),lit. a si b, din OUG nr. 57/2019,privind Codul Administrativ ;

In baza dispoziţiilor art. 129 ,alin. (2), lit. c si lit. d, alin. (6),lit. a,alin. (7),lit. q,art. 
139,alin. (3),lit. g si alin.( 6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

Art.l. Se declară drept locuinţe de necesitate, următoarele locuinţe libere, aflate 
in fondul de locuinţe sociale :

HOTĂRĂŞTE :
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1. str. Tineretului, nr. 28, bloc Ceramica , ap. 17 ;
2. str. Nicolae Teclu, nr. 11 D, ap. 12 ;
3. str. Nicolae Teclu, nr. 11 B, ap. 7 ;



Art.2. Se aproba repartizarea efectiva pe locaţii ,a persoanelor si familiilor in 
locuinţele de necesitate pe perioada determinata, după cum urmeaza :

- se aprobă repartizarea unităţii locative compuse dintr-o cameră în suprafaţă 
de 12,6 mp. si dependinţe in suprafaţa de 12,58 mp. (bucătărie 8,51 mp. ,hol 
4,07 mp ) situată în Turda, strada Nicolae Teclu, nr. 11 D, ap. 12, numitei

pe o perioada contractuala de un an, de la data 
semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire, in funcţie de perioada in 
care subzista necesitatea si de respectarea obligaţiilor contractuale ;

- se aprobă repartizarea unităţii locative compuse dintr-o cameră în suprafaţă
de 22,01 m p., situată în Turda, strada Tineretului, nr. 28 , bloc Ceramica, 
ap. 17, numitei , pe o perioada contractuala de un an,
de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire, in funcţie de 
perioada in care subzista necesitatea si de respectarea obligaţiilor contractuale ;

- se aprobă repartizarea unităţii locative compuse dintr-o cameră în suprafaţă 
de 12,25 mp. si dependinţe in suprafaţa de 7,8 mp. (bucătărie 7,8 mp. ) 
situată în Turda, strada Nicolae Teclu, nr. 11 B, ap. 7, numitului

pe o perioada contractuala de un an, de la data semnării 
contractului, cu posibilitatea de prelungire, in funcţie de perioada in care subzista 
necesitatea si de respectarea obligaţiilor contractuale ;

Art. 3. închirierea locuinţelor se va face de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu pe 
durată determinată.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului 
municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, 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. rimariaturda. ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ» » 5

Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Turda, 
jr. Elena Mihaela MĂRGINEAN



Notă : Problemele de mai sus au fost analizate şi avizate de Comisia de specialitate 
nr. 4 a Consiliului Local, prin preşedintele acesteia, d-nul Paul Năstase.

Voturi: - pentru
- împotrivă
- abţineri..
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întocmit: Jakab Gavril



R O M Â N I A  
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
P R I M Ă R I A

REFERAT DE APROBARE

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 s-a propus declararea ca locuinţe de 
necesitate a unor locuinţe sociale libere si repartizarea nominala a acestora .

Faptic, locuinţele sociale situate in Turda, str. Tineretului, nr. 28, bloc 
Ceramica , ap. 17, str. Nicolae Teclu, nr. 11 D, ap. 12, str. Nicolae Teclu, nr. 11 B, ap. 
7, au devenit disponibile in urma părăsirii lor, de către foştii chiriaşi.

Familia _ locuieşte impreuna cu mama d-nei
numita ,in imobilul situat in Turda str.

Tineretului,nr. 28,bloc Ceramica, ap.30, ( o camera in suprafaţa de 22,01 mp. ).Datorita 
faptului ca apartamentul in care locuiesc cele doua familii are o suprafaţa foarte 
mica ,care nu se poate compartimenta in asa fel incat cele doua familii sa aiba camera 
si baia lor proprie, cei doi copii,din care unul cu probleme de sanatate ,nu pot fi 
crescuţi in condiţii normale de igiena si de locuit. Venitul familiei 1
reprezintă venitul minim garantat şi alocaţiile de stat ale copiilor.

Familia în cauză, este compusă din 3 membri :
1. ( CNP ) -  mama,
2. ( CNP ) -  fiu,
3. ( CNP ) -  fiu,

Familia locuieşte impreuna cu mama d-nei
numita ,in imobilul situat in Turda str. Nicolae Teclu,nr. 11 D ,ap.
13.Tot cu mai locuiesc inca trei persoane ,o alta fiica ,ginerele si
nepoata ,in total opt persoane.Precizam faptul, ca cele trei familii locuiesc intr-o 
locuinţa compusa dintr-o camera si bucătărie , aflate in stare avansata de degradare. 
Venitul familiei îl reprezintă venitul minim garantat şi alocaţiile
de stat ale copiilor .

Familia în cauză, este compusă din 4 m em bri:
( CNP ) -  mama,1 .

2. (CNP i -  tatal,



3.
4.

( ) - fiu,

( ) -  fiica,
Familia a locuit in locuinţele sociale tip Module de pe str. Nicolae

Teclu ,nr. 5,dar in urma desfiinţării acestora a ramas fara locuinta.De atunci familia 
locuieşte in diverse locaţii in funcţie de posibilităţile materiale.Veniturile familiei 
constau din veniturile salariale ale celor doi soţi si alocaţia de stat al fiicei lor

Familia , , este compusă din 4 m em bri:
1. ( CNP ) -  tatal,
2. ( CNP I -  mama,
3. ( CNP ) - fiica,
4. l( CNP ) - fiica

Solicitam Consiliului Local , repartizarea locuinţei de necesitate situată 
administrativ în Turda, str. Tineretului, nr. 28, bloc Ceramica, ap. 17, familiei 
numitei ,locuinţa este compusa dintr-o
cameră în suprafaţă de 22,01 mp., repartizarea locuinţei de necesitate 
situată administrativ în Turda, str. Nicolae Teclu, nr. 11 D, ap. 12, familiei 
numitei , locuinţa este compusa dintr-o cameră în
suprafaţă de 12,6 mp. si dependinţe in suprafaţa de 12,58 mp. (bucătărie 8,51 
mp. ,hol 4,07 mp. ), repartizarea locuinţei de necesitate situată administrativ în 
Turda, str. Nicolae Teclu, nr. 11 B, ap. 7, familiei numitului

Locuinţa este compusa dintr-o cameră în suprafaţă de 12,25 mp. 
si dependinţe in suprafaţa de 7,8 mp. (bucătărie 7,8 mp. ), in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 114/1996 republicata si actualizata.

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

P R I M A R ,

întocmit: Jakab Gavril


