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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 
HOTARÂRE 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate  
în soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale  

din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare  
pentru solicitarea unei locuinte sociale  

 
          Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, jud. Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art. 43 din Legea locuintei nr. 114/1996 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 21, alin.(1) din  Normele 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legea locuintei nr. 114/1996 
republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 Luand act de HCL nr. 8/31.01.2018 privind schimbarea destinatiei imobilului 
din str. Cuza Voda, nr. 42, Tirgu Neamt in locuinta sociala, 
 Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Transporturi, ambele inregistrate cu 
nr. 12.885/17.09.2018; 
         In temeiul prevederilor art.36, alin. 6, lit. a, pct.17, art.45, alin.1, din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

Hotaraste: 
 

 Art.1. Se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si  lista cu actele 
necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale, conform anexei la prezentul proiect 
de Hotarare. 
 Art.2. Serviciul Investitii si Transporturi, din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
                                        Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilică 
 
 

           Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                        jr. Vasiliu Sofica Maria 
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                                                                                                   Anexa la HCL. nr. ___ din ________ 
  

CRITERII 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor si repartizarea locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt 
 

A. CRITERII RESTRICTIVE : 
 
1. Nu pot beneficia de locuinte sociale, persoanele sau familiile care: 

   a) deţin în proprietate o locuinţă;  
   b) au instrainat o locuinţă dupa data de 1 ianuarie 1990;  
   c) au beneficiat de sprijinul statului in credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;  
   d) deţin, in calitate de chirias, o alta locuinţă din fondul locativ de stat; 
      
 Prin familie, in sensul Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, se inţelege soţul, soţia, copiii si părinţii 
soţilor, care locuiesc si gospodăresc impreună. 

 
2. Au acces la locuinţă socială, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu domiciliul stabil în oraşul 

Tîrgu Neamt, cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial 
mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior 
lunii in care se analizează cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta.  
 

 3. Pot beneficia de locuinte sociale, in ordinea de prioritate stabilita potrivit legii, urmatoarele categorii de 
persoane: 

- persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor 
proprietari, 

- tinerii care au vârsta de pâna la 35 de ani, 
 - tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire sociala si care au implinit vârsta de 18 ani,  
 - invalizii de gradul I si II, persoanele cu handicap,  

- pensionarii, veteranii si văduvele de război, 
- beneficiarii prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria 

Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in 
urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

- alte persoane sau familii indreptatite 
 
Specificarea ‘‘alte persoane sau familii indreptatite’’ lasa consiliilor locale libertatea de a stabili, in functie 

de problemele locative specifice, si alte categorii de beneficiari, cum ar fi: 
- familii a caror situatie sociala impune acordarea unei asemenea locuinte ; 
- solicitanti ce ar fi putut primi locuinte si nu le-au primit din motive care nu au depins de ei 

  
Repartizarea locuintelor se va face in limita fondului disponibil. In acest moment locuinta care urmeaza a fi 

inchiriata este situata in orasul Tirgu Neamt, str. Cuza Voda, nr.42. 
  

B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ 

- se aplică numai solicitantilor de locuinţă care îndeplinesc în totalitate criteriile restrictive specificate la pct. A. 
 

CRITERII DE IERARHIZARE IN VEDEREA STABILIRII ORDINII DE PRIORITATE 
PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE 

Punctaj 

SITUATIA LOCATIVA ACTUALA A SOLICITANTULUI 
1.1. Evacuati din locuinte nationalizate si retrocedate 6 
1.2. Cu chirie in locuinte proprietate particulara, nationalizate si retrocedate 4 
1.3. Cu chirie in locuinte proprietate de stat, notificate conform Legii nr. 10/2001 3 
1.4. Cu chirie sau tolerat in locuinta proprietate particulara 2 
1.5. Cu chirie sau tolerat in locuinta proprietate de stat cu structuri afectate 6 
1.6. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu) – mp/locatar sau membru al familiei 
solicitantului  

 

a) mai mare de 18 mp 0 
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b) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp incusiv 1 
c) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp incusiv 2 
d) mai mare de 8 mp si pana la 12 mp incusiv 3 
e) mai mare de 6 mp si pana la 8 mp incusiv 5 
f) mai mica de 6 mp inclusiv 9 

TOTAL CAP. 1  
STAREA CIVILA  
2.1. a) Casatorit 5 

b) Necasatorit sau divortat 2 
2.2. Nr. persoane in intretinere  

a) Pentru fiecare copil minor, pana la 5 copii inclusiv 2/copil 
b) Pentru fiecare copil minor, ce depaseste 5 copii  10+2/copil 

2.3. Alte persoane in intretinere si copii majori la studii 3 
TOTAL CAP. 2  

STAREA DE SANATATE ACTUALA  
a) Handicap grav (necesita insotitor) 3 
b) Handicap accentuat (fara insotitor) 2 
c) Handicap mediu/boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei in intretinere 

necesita o camera in plus conf. O.U.G. nr. 40/1999 
1 

TOTAL CAP. 3  
VECHIMEA CERERII DE LOCUINTA  

a) pana la 1 an 0 
b) intre 1-2 ani 1 
c) intre 2-3 ani 2 
d) intre 3-4 ani 3 
e) intre 4-5 ani 4 
f) mai mult de 5 ani     - se acorda 5p + 2p /an ce depaseste 5 ani   5 2/an 

TOTAL CAP. 4  
VENITUL MEDIU NET LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE   

a) – mai mic decat venitul minim net pe membru de familie 6 
b) – intre venitul minim net si venitul mediu net pe membru de familie 7 
c) – mai mare decat venitul mediu net pe membru de familie 5 

TOTAL CAP. 5  
CRITERII SPECIALE (in cazul in care criteriile se suprapun, punctele se cumuleaza)   

a) tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala si pensionari evacuati din imobile retrocedate fostilor 
proprietari    

5  

b) beneficiari ai Legii nr. 341/2004 (42/1990), Decret Lege nr. 118/1990 4 
c) familii si persoane care locuiesc in imobile cu structuri afectate 5 
d) repatriati 2 
e) tineri casatoriti cu varsta de pana la 35 de ani 2 
f) functionari in institutii publice de interes national si comunitar (cel putin unul din membrii familiei) 5 

TOTAL CAP. 6  
TOTAL GENERAL  

 
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINTE SOCIALE 

 
1. Cererea depusa in nume propriu de solicitantul cu domiciliul stabil in Tirgu Neamt. 
2. Buletine (carti) de identitate soti, copii majori si persoane majore cu care locuiesc impreuna la aceeasi 
adresa(copii), certificate de nastere copii minori, hotarare judecatoreasca de incredintare copii - dupa caz 
(copii). 
3. Acte de stare civila - certificat de casatorie, deces, otarare de divort - dupa caz (copii). 
4. Acte privind locuinta de la adresa de domiciliu (contract de inchiriere, de vanzare-cumparare etc.) (copie). 
5. Dispozitia sau hotararea de restituire a imobilului, instiintarea de incetare a contractului, procesul verbal 
de evacuare - dupa caz (copie). 
6. Certificat de handicap, de invalid sau medical – dupa caz (copie legalizata sau original). 
7. Certificat (adeverinta) de veteran de razboi, de repatriat, de fost institutionalizat in ”Casele de copii”, de 
incadrare in prevederile Lg. nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
8. Declaratie notariala din partea tuturor membrilor majori din familie, ca nu detin, nu au detinut si nu au 
instrainat o locuinta proprietate, ca nu detin sau nu au cedat o alta locuinta cu chirie din fondul locative de 
stat dupa 01.01.1990 (original). 
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9. Adeverinte pentru persoanele incadrate in munca in care se va mentiona ultimul venit net si venitul net 
lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni (original).  
10.Taloanele sau adeverintele de pensie, de pensie suplimentara, de ajutor social (original). 
11. Talonul de plata din luna curenta sau anterioara pentru persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, 
ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin (original). 
12. Adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale, in care sa se mentioneze veniturile realizate de 
membrii majori ai familiei (original). 
13. Orice alta dovada de venit sau declaratie ca nu beneficiaza de nici un venit (original). 
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Primaria orasului Tirgu Neamt  
Nr.    12.885/17.09.2018                        

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea  

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea  
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu  
actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale  

 
 
 

 Tinand cont de faptul ca prin HCL nr. 8/31.01.2018 s-a schimbat destinatia 
imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42, din spatiu cu destinatia de magazin economat in 
spatiu cu destinatia de locuinta sociala, se impune analizarea, in vederea aprobarii, a 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea 
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare pentru solicitarea 
unei locuinte sociale. 
  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea, in vederea aprobarii, 
a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea  
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare pentru solicitarea 
unei locuinte sociale,  conform anexei la prezentul proiect de Hotarare. 
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                            APROB, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                       PRIMAR, 
Nr.   12.885/17.09.2018                           HARPA VASILICĂ 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea  

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea  
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu  
actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale  

 
 

 Luand act de prevederile art. 43 din Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si art. 21, alin.(1) din  Normele metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,  
  
 Tinand cont de faptul ca prin HCL nr. 8/31.01.2018 s-a schimbat destinatia 
imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42, din spatiu cu destinatia de magazin economat in 
spatiu cu destinatia de locuinta sociala, se impune analizarea, in vederea aprobarii, a 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea 
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare pentru solicitarea 
unei locuinte sociale. 
  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea, in vederea aprobarii, 
a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea  
locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare pentru 
solicitarea unei locuinte sociale,  conform anexei la prezentul proiect de Hotarare. 
 
    
 Sef Serviciu Investitii 
      si Transporturi,                                                             Intocmit, 
 ing. Durbaca Sorin                                                    ing. Petreanu Cristina 

 
 

Vizat,  
Serviciul Juridic 


