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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 9 ianuarie 2015

Având în vedere situaţia familiei Stoica-Drăgan, locatari fără forme legale ai 

imobilului situat pe strada Oituzului nr. 25, pavilion 2, din Muncitoresc, ce urmează a fi 

demolat, precizăm următoarele:

Primăria Municipiului Reşiţa i-a însţiinţat pe toţi locatarii acestui imobil despre 

decizia de demolare, conform HCL nr. 53/2014.

Acestor persoane li s-au oferit locuinţe renovate în Mociur, în închiriere, însă,

unele au refuzat printre care şi familia Stoica-Drăgan, care a solicitat o locuinţă în Secu, 

pe str. Barajului nr. 11.

În urma unei deplasări efectuate de responsabili ai administraţiei publice locale în 

Secu şi a cererii depuse de Stoica Sorina, aprobate în Comisia Socială de Analiză a 

Solicitărilor de Locuinţă, s-a stabilit închirierea locuinţei situate pe str. Barajului nr. 11 

către această familie, fiind întocmit şi contractul de închiriere.

Totodată, precizăm că numitul Drăgan Doru, concubinul Sorinei Stoica, are 

antecedente penale şi este cunoscut ca fiind o persoană turbulentă, consumatoare de 

alcool. Acesta a fost condamnat la închisoare cu executare în 1989, 1991, 1996 şi 1999 

pentru fapte precum tâlhărie şi furt.
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De asemenea, familia Stoica-Drăgan (compusă din doi adulţi-Stoica Sorina Ofelia 

şi concubinul Drăgan Doru şi nouă copii dintre care şapte nerecunoscuţi iar doi au alt 

tată; din informaţiile noastre, Drăgan Doru mai are 4 copii din relaţii anterioare) a fost 

înregistrată în evidenţele Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa, fiind 

întocmite în anul 2012, 2013 şi 2014 anchetele sociale necesare în vederea acordării de 

burse şcolare şi rechizite copiilor şcolari din această familie. 

S-a avut în vedere şi acordarea ajutorului social, prevăzut de Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat pentru Stoica Sorina dar concubinul său a refuzat să 

completeze dosarul cu documentele necesare, pentru a nu presta munca în folosul 

comunităţii, aşa cum prevede actul normativ care reglementează acordarea acestui 

ajutor. 

De asemenea, menţionăm faptul că, periodic, familiei în cauză i s-au acordat şi 

ajutoare de urgenţă. Astfel, în anul 2014 această familie a beneficiat de două ori de astfel 

de ajutoare, în cuantum de 400 de lei, acordate prin Dispoziţiile nr. 642/10.03.2014 şi 

respectiv nr. 2833/04.11.2014 ale Primarului municipiului Reşiţa, potrivit prevederilor 

H.C.L. nr. 34/28.01.2014. 

Totodată, ulterior evacuării acestei familii din locuinţă, doamna Stoica Sorina a 

mai beneficiat de un ajutor de urgenţă în cuantum de 500 de lei.        
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