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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

PROIECT 

HOTARÂRE 

Privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  

 apartinand Orasului Tirgu Neamt 
 

          Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, jud. Neamt; 

 În conformitate cu: 

             Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare privind 
locuintele;  

            H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

           O.U.G. nr. 40/1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 
destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare;  

          Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt inregistrata 
cu nr. 14559/18.10.2018 si Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Transporturi, 
inregistrat cu nr. 14560/18.10.2018; 

         In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.d), art. 36, alin. 6, lit. a, pct.17, art.115, alin.1, lit 
b, art.117, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

Hotaraste: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind repartizarea in vederea inchirierii locuintelor apartinând 
Orasului Tirgu Neamt, conform anexei parte integrantă. 
Art.2. Servicul 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, 
                      C.j. Sabin Isabela 

 



2 

 

CONSILIUL  LOCAL AL   ORASULUI TIRGU NEAMT    Anexa  la HCL NR.                      

 

Regulament de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  

 apartinand Orasului Tirgu Neamt 
 

CAP. I - CONSIDERATII GENERALE 

 Art. 1. Prezentului regulament are ca obiect  prezentarea modalitatii de repartizare in 
vederea inchirierii  locuintelor aflate în proprietatea Orasului Tg.Neamt. 

 Art. 2 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere si au fost respectate prevederile 
următoarelor acte normative: 

  -  Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare privind locuintele;  

  -  H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, 
cu modificările si completările ulterioare;  

 -  O.U.G. nr. 40/1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 
destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare;  

Art. 3  Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:  

       - principiul transparentei;  
       - locuintele din fondul locativ se repartizează si se închiriază  în conditiile legii; 
       - principiul egalitătii si nediscriminării;  
       - accesul liber si neîngrădit la locuinte este un drept al fiecărui cetătean.  
 
CAP. II. CONSTITUIREA FONDULUI LOCATIV SI DEFINIREA UNOR TERMENI 

Art. 4  (1) Fondul de locuinte este constituit din:  

  - locuinte din fondul locativ de stat;  

 -  locuinte aflate în proprietatea privată a Orasului Tg. Neamt;  

 -  locuinte obtinute din reabilitarea unor constructii existente, în conditiile legii; 

 - locuinte obtinute din schimbarea destinatiei unor spatii cu altă destinatie în spatiu   cu 
destinatie de locuinta. 

 -  locuinte obtinute din donaţii; 

 -  locuinte obtinute din alte surse, potrivit legii.  

 

Locuinţe libere sunt: 
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 a) locuinţe care trec în proprietatea Orasului Tg. Neamt, urmare a  realizării de investiţii; 

 b) locuinţe rămase libere urmare a încetării contractului de închiriere prin: 

  - ajungerea la termen; 

                         -solicitarea chiriaşului de a preda locuinţa; 

  - rezilierea contractului de închiriere pentru neindeplinirea obligatiilor de catre 
chirias; 

                        -  evacuarea din locuinţă; 

  - decesul titularului sau alte cauze prevazute de lege. 

 

               (2)- locuinţă: construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane 
sau familii. 
                    - locuinţa cu condiţii improprii: locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţia 
de locuinţă  care nu îndeplinesc cerinţele minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute în Anexa 
nr. 1lit A din L. 114/1996, republicată cu privire la locuinţe. 
                  - comisie: comisie cu o componenţă stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, cu 
atribuţii privind  analizarea solicitarilor  de  locuinţe destinate închirierii. 
                  - criteriu: ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanţilor de 
locuinţe ( condiţii de locuit, venitul net al familiei, starea sănătăţii etc.) 
                   - contract de închiriere:  actul juridic prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale 
proprietarului şi chiriaşului privind închirierea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea 
locuinţei. 
 

CAP. III. ORGANIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTELOR  

Art.  5  Locuintele din fondul locativ al Orasului Tg. Neamt se repartizează si se închiriază  în 
conditiile legii si al prezentului Regulament; 
Art. 6 Cererile solicitantilor se aprobă/ resping prin hotărâre a Consiliului Local, în urma analizarii 
dosarelor, in baza procesului verbal al  Comisiei de solutionare a cererilor depuse in vederea 
repartizarii spre inchiriere a locuintelor apartinand Orasului Tirgu Neamt. 
 Art. 7  În cazul în care în Orasul Tg. Neamt urmează să se finalizeze noi locuinţe, se va anunta 
si demara procedura de repartizare si inchiriere în anul respectiv.  
Art. 8 (1) În vederea verificării dosarelor si stabilirii punctajului pe baza criteriilor se 
împuterniceste Comisia de solutionare a cererilor depuse in vederea repartizarii spre inchiriere a 
locuintelor apartinand Orasului Tirgu Neamt. 

Comisia de solutionare a cererilor depuse in vederea repartizarii spre inchiriere a locuintelor 
apartinand Orasului Tirgu Neamt şi comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva 
actelor adoptate  de comisie ( precum si supleantii acestora)  vor fi aprobate prin hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ si Dispozitia primarului orasului Tirgu Neamt; 
Aceasta se va ocupa de organizarea procedurii conform  regulamentului de repartizare in 
vederea inchirierii locuintelor apartinand Orasului Tirgu Neamt 
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        Comisia  va fi alcătuită dintr-un număr de  5 membri cu drept de vot şi 1 membru fără drept de vot  
(secretarul comisiei), dupa cum urmeaza : 

 
 - 3 consilieri locali câte unul din fiecare Comisie de specialitate a Consiliului Local ( desemnati 
prin HCL) ; 
-  3 funcţionari publici dintre care unul va fi desemnat secretar (desemnati prin Dispozitie).  
  Comisia  va avea urmatoarea structură: 
• 1 preşedinte- cu drept de vot; 
• 4 membrii- cu drept de vot; 
• 1 secretar-fara drept de vot. 
 
                Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi numita tot prin hotarare de consiliu local 
si dispozitie avand  acelaşi număr de membri ca si comisia initiala. Acelasi lucru este valabil si 
pentru membrii supleanti ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
 
               Persoanele desemnate sa faca parte din comisie, sunt obligate sa dea o declaratie 
privind  impartialitatea si obligatia de pastrare a confidentialitatii in raport cu calitatea de 
membru al comisiei , comisiei de supleanti si comisiei de contestatii, declaratii care se vor pastra 
la dosarul fiecarui solicitant in parte. 
              Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de evaluare a dosarelor urmatoarele 
persoane :  
a ) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu solicitantul, persoana fizica ; 
b) persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare a dosarelor ; 
 
 Comisia  va avea, în principal, următoarele atribuţii: 

 participarea la desfăşurarea şedinţelor de verificare a dosarelor; 
  verificarea dosarelor solicitantilor; 
  excluderea  dosarelor care nu intrunesc conditiile de eligibilitate ca fiind inacceptabile/ 

neconforme ; 
  analizarea si evaluarea dosarelor, in baza criteriilor de evaluare stabilite prin 

Regulamentul de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  apartinand Orasului Tirgu 
Neamt ;  

 desemnarea persoanei indreptatite sa i se repartizeze o locuinta ; 
  semnarea proceselor verbale ale şedinţelor de repartizare in vederea inchirierii 

locuintelor  apartinand Orasului Tirgu Neamt  , precum si a rapoartelor; 
 Alte atributii prevazute in regulamentul  de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  

apartinand Orasului Tirgu Neamt sau care se vor constata ca fiind obligatorii in vederea 
solutionarii spetelor aparute. 

Comisia de licitatie este legal constituita in prezenta tuturor membrilor, iar deciziile vor fi luate 
cu votul majoritatii membrilor sai. 
 Membrii comisiei / comisiei de contestatie, au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, 
informatiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. 
 
Secretarul comisiei va avea, în principal, următoarele atribuţii: 
• întocmirea şi transmiterea spre publicare a anunţului publicitar; 
 
 (1) Anunţul privind organizarea depunerii dosarelor in vederea repartizarii spre inchiriere a 
locuintelor apartinand orasului Tg. Neamt, se va afişa la sediul Primariei si se va publica într-un  
într-un cotidian local. 
(2) Anunţul se va publica cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru depunerea 
dosarelor. 
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(3) Anunţul de licitaţiei va cuprinde cel putin  următoarele date: 
• denumirea şi sediul organizatorului, număr de telefon/fax; 
• obiectul inchirierii, adresa imobilului; 
• data, ora limită şi locul de depunere a dosarelor; 
• data, ora şi locul sedintei de analizare a dosarelor depuse ; 
• alte date utile daca este cazul. 
 
 
• intruneste comisia  ; 
• intocmeste procesul verbal al sedintei ; 
• intocmeste raportul pe care il inainteaza primarului orasului Tirgu Neamt ; 
• trimite catre solicitanti adresa de admitere/respingere a cererii/dosarului lor ; 
 
 
Art. 9 (1)Solicitantul unei locuinţe va întocmi un dosar care va cuprinde în original/copie, actele 
menţionate în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.  
             Inainte de depunerea dosarului se recomanda vizualizarea spatiului supus 
inchirierii, pentru ca solicitantul sa aiba la cunostinta situatia fizica a imobilului. 
            (2) Documentele  vor fi redactate in limba romana. Fiecare solicitant poate depune doar 
un singur dosar, ale carui documente vor fi semnate pe fiecare pagina, la Registratura generala a 
Primariei orasului Tirgu Neamt. 
            (3) Dosarele vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, la registatura generala a Primariei 
orasului Tirgu Neamt. 
            (4) Riscurile legate de transmiterea dosarului, inclusiv forta majora, cad in sarcina 
persoanei interesate. 
            (5) Dosarele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul 
publicitar vor fi excluse. 
            (6) Dosarele vor fi predate de catre Compartimentul Registratura, comisiei in ziua fixata 
pentru deschiderea si analizarea lor. 
 

Art. 10. (1) Persoanele care au depus dosare in vederea inchirierii unei locuinte  apartinand Orasului 
Tirgu Neamt, pot formula contestatii cu privire la organizarea si desfasurararea sedintei in care 
se analizeaza dosarele, care se depun la registratura generala a Primariei Orasului Tirgu Neamt, 
in termen de maxim 24 de ore  (sau in prima zi lucratoare) de la data comunicarii rezultatului. 

               (2) In termen de maxim 5 zile lucratoare  de la primirea contestatiei, se intruneste  
comisia de solutionare a contestatiilor stabilita prin HCL si Dispozitie. 
                (3) Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte reprezentantii numiti 
in comisia de evaluare. 
                (4) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza toate documentele intocmite de 
catre comisia de evaluare si va verifica respectarea dispozitiilor care reglementeaza procedura 
de repartizare a locuintei. 

(5) La verificarea documentelor, comisia de solutionare a contestatiilor va avea in 
vedere  doar aspectele contestate de catre contestatar. 

                 (6) Comisia de solutionare  propune admiterea/respingerea contestatiei  in termen de 
doua zile de la constituirea acesteia si va comunica decizia luata Primarului orasului Tirgu 
Neamt. 
                (7) In cazul in care contestatia este fondata, comisia de solutionare a contestatiilor va 
revoca decizia de desemnare a solicitantului castigator si o va notifica, in termen de 5 zile, 
tuturor ofertantilor.  
                (8) In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre solicitantul respins, 
acesta va putea recurge la introducerea unei actiuni in justitie la instanta competenta . 
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                (9) Depunerea contestatiei intrerupe termenul de incheiere a contractului de inchiriere 
pe perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei si data primirii de catre contestatar a 
deciziei de solutionare a acesteia. 
               (10) In situatia in care Decizia de solutionare a contestatiei este atacata in instanta de 
judecata,  incheierea contractului de inchiriere se intrerupe pana la solutionarea prin hotarare 
definitiva, de catre instanta de judecata a litigiului. 
 
 Art. 11. Nu pot beneficia de locuinţe, persoanele sau familiile care se găsesc în vreuna din 
următoarele situaţii:  
   1.   -  nu au domiciliul în Orasul Tg. Neamt.  

      -  deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;  

     -  au înstrăinat o locuinţă, casă de vacantă, după 1 ianuarie 1990; 

     - au beneficiat şi/sau beneficiază de sprijinul statului prin credite pentru realizarea unei 
locuinţe;  

    -  deţin, în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ al Orasului Tg. Neamt; 

    -   au mai fost titularii unui contract de inchiriere avand ca obiect o locuinta proprietate a 
Orasului Tg. Neamt si au recurs la subinchirierea  acesteia fara acordul proprietarului, Orasul 
Tg. Neamt;  

    -  au mai fost titularii unui contract de inchiriere avand ca obiect o locuinta proprietate a 
Orasului Tg. Neamt si au fost evacuati de catre proprietar pentru neindeplinirea obligatiilor 
contractuale sau contractul de închiriere încheiat cu Orasului Tg. Neamt a fost reziliat pentru 
neplată sau parăsire de locuintă.  

   2.   Neeligibilitatea pentru atibuirea unei locuinte există si in cazul în care soţii/sotiile sau 
copiii care locuiesc si gospodăresc împreună cu solicitantul se afla în una din situatiile 
mentionate la alin. 1. 

 

 Art. 12   La determinarea venitului net lunar pe membru de familie se au în vedere:     

  -   veniturile de natură salarială; 

  -  ajutorul social; 

  - ajutorul de somaj; 

 -   alocaţia de stat pentru copii; 

 -   indemnizaţia pentru îngrijire copil (pană la 2 ani);  

 -  pensiile pentru limiata de vîrstă, boală, invaliditate, de urmaş, etc.;  

 -  alte venituri realizate, rezultate din declaraţie pe propria raspundere sau declarate la ANAF; 

 -   alte venituri obţinute în condiţiile legii.  
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Venitul net lunar pe persoană se stabileşte pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor 
doveditoare, potrivit legii.  

Art. 13 (1) La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanţilor de locuinţe se vor avea în 
vedere: 

   -   situatia locativa actuala;  

   -  starea civila actuala;  

  -  venitul net lunar/ membru;  

  -  starea sociala 

  -  vechimea cererii solicitantului; 

  -  nivelul de  studii/sis au pregatirea profesionala;  

  -  domiciliul actual.  

 (2) Fiecărui criteriu stabilit la alin (1) i se atribuie un punctaj menţionat în Anexa I  – 
Criterii de stabilire a ordinii de ierarhizare pentru obtinerea unei locuinte - parte 
integrantă din prezentul regulament 

Art. 14. (1). Chiriaşii nu pot subînchiria locuinţele,  nu pot transmite dreptul de folosinţă a 
acestora altor persoane şi nu pot schimba destinaţia lor sub sancţiunea rezilierii contractului de 
închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei sau clădirii, după caz. 

               (2)  În cazul decesului titularului contractului de închiriere sau a părăsirii locuinţei de  
către acesta, închirierea poate continua, după caz, cu următoarele categorii de persoane: 
- în beneficiul soţului/soţiei dacă a locuit împreună cu titularul; 
- în beneficiul descendenţilor sau ascendenţilor dacă au locuit împreună cu titularul contractului 
de închiriere; 
- în beneficiul altor persoane care au avut  acelaşi domiciliu cu titularul, cel puţin un an şi care 
au fost înscrise în contractul de închiriere. 
Dovada domiciliului se va face prin cartea de identitate. 
 
               (3) Compartiment Fond Locativ va verifica starea de fapt a locuinţelor închiriate şi 
documentele chiriaşilor şi va propune Comisiei de repartizare a locuinţelor măsurile pe care le 
consideră necesare pentru respectarea prevederilor legale privind exploatarea, întreţinerea şi 
închirierea acestora. In cazul in care, se constata ca locuinta este ocupata de catre alte persoane 
decat titularul si cele mentionate in contractul de inchiriere, se va proceda la rezilierea 
contractului si evacuare, in conditiile legii.  

      Art. 15. Comisia de repartizare a locuinţelor se va întruni în şedinţe de lucru de câte ori este 
nevoie, în vederea soluţionării tuturor problemelor ce se vor ivi cu privire la locuinţe, conform 
prevederilor prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.  

Art.16.  Soluţionarea cererilor de recazare  
 
 Cererile de recazare se înaintează comisiei locative de către titularul contractului de 
închiriere valabil încheiat cu proprietarul. 
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           Chiriaşul poate cere recazarea într-o locuinta disponibila, proprietate a orasului Tg. 
Neamt. 
           Recazarea poate fi solicitată în baza următoarelor motive: 
- pe caz de boală -a titularului sau a unui membru din contract- ( încadrarea într-un grad de 
handicap- existent la data repartizării locuinţei sau dobândit ulterior).Bolile precum şi 
persoanele a căror stare fizică necesită atribuirea unei camere în plus, conform anexei nr. 2 din 
OUG nr. 40/1999. Afecţiunea se va dovedi cu certificat medical eliberat de instituţia medicală 
competentă şi semnat de medicul de specialitate; 
- vârsta înaintată ( >65 de ani)- atunci când se solicită recazarea la un nivel inferior; 
- spaţiul insuficient în raport cu numărul membrilor de familie; 
-venituri insuficiente ( <400 lei/familie) în vederea acoperii cheltuielilor rezultate din chirie şi a 
cheltuielilor comune; 
-cand se modifică componenţa familiei, în sensul creşterii numărului membrilor de familie, iar 
spaţiul locuibil deţinut devine mic în raport cu numărul membrilor de familie; 
- venituri insuficiente acoperii cheltuielilor unui apartament cu suprafaţă locativă mare; 
- alte situaţii deosebite, cazuri pe care comisia le va considera ca fiind deosebite (situaţii 
familiale deosebite, violenţă domestică, etc.) 
 Persoanele care solicită recazarea trebuie să fie la zi cu achitarea cheltuielilor 
reprezentând chiria, respectiv cheltuielile pentru utilitati. 

      Comisia va analiza şi se va  pronunţa  asupra fiecărei cereri în parte. 

      Cererile  se depun  de către titularii contractelor de închiriere la sediul proprietarului, de 

unde se transmit compartimentului locativ prin Registratura generala a primăriei. 

Cererile vor fi prezentate prin referatul de specialitate comisiei locative care poate hotărî 
astfel: 

- admiterea cererii, sens în care se va emite o hotarare de consiliu în acest sens sau 
- respingerea motivată a cererii de recazare. 

Nu se admite recazarea  in imobilele revendicate conform legilor speciale. 
Se interzic recazarea pe baza unor întelegeri care presupun obtinerea unor beneficii cu  

titlu oneros, sub sancţiunea pierderii beneficiului locaţiunii de către ambii titulari ai contractelor 
de închiriere. 

 
Art.17. PERFECTAREA  CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE 

(1) Perfectarea contractelor de închiriere se realizează urmare a repartiţiilor de locuinţe emise de 
Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea 
locuintelor apartinand Orasului Tirgu Neamt,  în conformitate cu prevederile Legii Locuinţei 
nr. 114/1996, cu modificările ulterioare şi normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 
241/2001, pentru aprobarea O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi pentru 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

       (2) Contractul se incheie in termen de maxim 30 de zile de la data instiintarii solicitantului 
despre indeplinirea conditiilor in vederea repartizarii unei locuinte din proprietatea orasului 
Tg.Neamt  (cu exceptia cazurilor mai sus enuntate, ex : contestatie). 
      (3) In cazul in care, cu exceptia unor cazuri de forta majora, temeinic justificate, persoana 
indreptatita sa i se repartizeze o locuinta, proprietate a orasului Tg.Neamt, nu se prezinta pentru 
a semna contractul de inchiriere, pierde dreptul de a mai depune vreodata dosar in acest sens si 
poate fi obligat la plata unor daune-interese compensatorii. 
      (4) In acest caz, locuinta se va atribui (in cascada) urmatoarelor  persoane clasate, sau in 
lipsa lor, se va organiza o noua procedura.  
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Art.18. PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE 

 Documentele solicitate de Compartimentul Fond locativ, pentru reînnoirea contractelor de 
închiriere şi prelungirea duratei de închiriere sunt: 

 - certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Finanţelor Publice Locale privind 
înregistrarea la plata taxelelor locale cu alte imobile, pentru toate persoanele majore 
înscrise în fişa suprafeţei locative; 

 - copii acte identitate pentru toate persoanele înscrise în fişa suprafeţei locative;  

 - adeverinţa(documente) de achitare a utilităţilor; 

 - adeverinţa (documente) de achitare a chiriei; 

 - cupon de pensie sau adeverinţa (documente)  cu veniturile pe care le realizează 
membrii majori cu drept locativ în locuinţă. 

Art. 19. URMĂRIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE 

 Urmărirea executării contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă, se 
realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea Locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificările ulterioare şi normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 241/2001, pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi pentru stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare, de catre Compartiment Fond 
Locativ. 

Art.20. SOMAREA ŞI CHEMAREA ÎN JUDECATĂ 

 Somarea şi chemarea în judecată a chiriaşilor rău platnici, se face prin notificarea persoanelor 
care locuiesc fără titlu locativ şi întocmirea formalităţilor în vederea evacuării acestora pe cale 
administrativă şi judecătorească, rezilierea, dacă este cazul, a contractelor de închiriere, 
recuperarea creanţelor şi evacuarea chiriaşilor cu titlu locativ sau samavolnic care nu respectă 
clauzele contractuale, precum şi întocmirea oricăror acte şi proceduri referitoare la executarea 
contractelor de închiriere şi a sancţiunilor prevăzute de lege în caz de neexecutare. 

Art.21. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPAŢIILOR APARŢINÂND 
FONDULUI LOCATIV 

 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor aparţinând fondului locativ se realizează prin: 

 a) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din 
cartea tehnică a construcţiilor şi a reglementărilor tehnice în vigoare;  

 b) întocmirea unei liste  privind necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 
pentru imobilele care au destinaţia de locuinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
114/1996. 

 c) verificarea stării tehnice a imobilelor iar  urmare a constatării deteriorării stării tehnice 
a clădirii sau a deteriorării intenţionate  de către chiriaşi se înaintează către biroul tehnic nota de 
comandă prin care se aduce la cunostinţa deteriorările constatate; 
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 d) verificarea de către biroul tehnic a lucrărilor de reparaţii sau de întreţinere care  se pot 
executa; 

 e) dacă se constată că imobilul a fost deteriorat urmare întreţinerii defectuoase sau cu rea 
intenţie de către chiriaşi, prin biroul tehnic se întocmeşte devizul estimativ cu lucrările care 
necesită a  fi  efectuate, fiind somat chiriaşul care le-a produs să le execute pe cont propriu iar în 
caz de neconformare aceştia vor fi acţionaţi în justiţie pentru recuperarea prejudiciului, 
rezilierea contractului când este cazul şi evacuarea din imobil. 

Sarcina reparaţiilor conform art. 1788 Cod Civil: 

(1) Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine 
bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei 
stabilite potrivit Art. 1799. 

(2) Sunt în sarcina locatarului reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa 
obişnuită a bunului. 

(3) Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina 
locatorului, iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, 
reparaţiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor 
avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. 

(4) În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor, 
dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării. 

Aprobarea reparatiilor, compensatiilor etc. se va face prin HCL, in baza cererii  chiriasului. 

CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE  

Art. 22 Prevederile prezentului regulament se completează şi  cu dispoziţiile actelor normative în 
vigoare privind realizarea, închirierea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea locuinţelor. 

 

   Anexele I si II fac parte din prezentul regulament. 
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                                                    ANEXA nr. 1 la  Regulamentul  privind repartizarea locuintelor 

 

Criterii de stabilire a ordinii de ierarhizare 

pentru obtinerea unei locuinte  

 

 

CRITERII PUNCTAJ PUNCTAJ 

ACORDAT 

1.  SITUATIA LOCATIVA ACTUALA   

1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat 10  

1.2.  Tolerat in spatiu 7  

1.3.Suprafata locuibila detinuta ( cu chirie, tolerat in spatiu ): 
mp/locatar 

  

a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv 8  

b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv 12  

c) mai mare de 8 mp si pana la 12 mp inclusiv 16  

d) mai mica de 8 mp 20  

2. STAREA CIVILA ACTUALA   

2.1 Starea civila :   

a) casatorit 6  

b) necasatorit 4  

2.2 Numar de persoane in/ la intretinere   

a) un copil 2  

b) doi copii 4  

c) trei copii 5  

d) patru copii 6  

e) mai mult de patru copii +1/copil  

f) alte persoane, indiferent de numarul acestora 2  
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3. VENITUL/membru   

a) 0> 125 lei 10  

b) 126 > 250 lei 9  

c) 251 >400 lei 8  

d) 401 > 550 lei 7  

e ) 551 > 700 lei 6  

4. STAREA SOCIALA   

a) Provin din institutiile de ocrotire sociala 10  

b)Sunt persoane invalide ( gradul I sau II cu dizabilitati ) au boli 
cronice si transmisibile – TBC, SIDA, etc, sau in intretinere persoane 
cu dizabilitati 

10  

c) sunt veterani sau vaduve de razboi 10  

d) Sunt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din revolutia de la 1989 10  

e)Sunt persoane persecutate politic, seprtate, prizonieri, cu incepere 
de la 1 martie 1945 

10  

f) Persoanele care isi desfasoara activitatea in institutii de interes 
public general ( sanatate, invatamant, justitie, armata, cercetare, 
administratie ) 

10  

g) Chiriasii carora li s-a pus in vedere prin hotarare judecatoreasca sa 
evacueze locuinta, ca urmare a redobandirii dr. de proprietate a 
fostilor proprietari 

10  

h) Solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate  10  

i) Persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in conditiile 
Legii 416/2001 si HG 1149/2002 

10  

 5.VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI   

a) pana la un an 1  

b) intre un an si doi ani 2  

c) intre doi si trei ani 3  

d)  intre trei si patru ani 4  

e) pentru fiecare an peste patru ani +1/AN  

6.NIVELUL DE STUDII SI /SAU   
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 PREGATIRE PROFESIONALA 

a) cu scoala generala si/sau cu , calificare la locul de munca 5  

b) cu studii medii si/sau cu calificare la locul de munca 7  

c) cu studii superioare 10  

7. DOMICILIUL ACTUAL   

7.1 in Orasul Tg. Neamt   

a) perioada cuprinsa intre 1 si 2 ani 2  

b)perioada  mai mare de 2 ani 5  

7.2 in Orasul Tg. Neamt   

a) cu loc de munca in Orasul Tg. Neamt  5  

b) cu loc de munca in alta localitate 2  

8. TOTAL GENERAL PUNCTAJ DOSAR   

 

 

 

 

 

 

NOTA : 

 

   Criteriile de ierarhizare prevazute prin punctaj, au in vedere titularul dosarului si implicit 
rezolvarea situatiei locative a acestuia. In consecinta, se puncteaza numai titularul dosarului, 
cu execptia punctajului obtinut din venituri, cand se au in vedere veniturile tuturor 
persoanelor din familie. 

    Obligativitatea anuntarii schimbarii spatiului unde titularul locuieste  se face in termen de 
30 zile de la   interventia modificarii. 
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                                                             ANEXA nr. II la Regulament privind repartizarea locuintelor 

 

Lista acte justificative  

pe care solicitantii trebuie să le prezinte 

 în vederea analizării cererilor depuse 

 

 1. adresa (cerere) de inaintare dosar cu opis documente justificative depuse  

 2. copie dupa act de identitate pentru toti membrii familiei cu acelasi domiciliu 

 3. copie dupa certificat nastere pentru minori  

  4. copie dupa certificatul de casatorie, sau sentinta divort si sentinta de incredintare copil  

 5.adeverinta de venit, cupoane de pensie, adeverinta ajutor social si sau alte forme legale de venit - 
din care sa reiasa venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante 

  6. declaratie  pe propria raspundere pentru persoanele majore ca nu realizeaza venituri 

  7. declaratie  pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca  ,,nu a detinut si nu detine in 
proprietate o locuinta , nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu a beneficiat de 
sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si nu detine in calitate de 
chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat’’. 

 8. documente justificative privind suprafata locuibila (contract de inchiriere,contract vinzare-
cumparare, certificat fiscal etc.)  

 9. declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa vechimea domiciliului in Orasul Tg. Neamt 

 10. acte studii solicitant  

 11. acte doveditoare pentru solicitantii care se incadreaza in urmatoarele categorii: 

       - provin din institutiile de ocrotire sociala ;   

       -sunt persoane invalide (gradul I sau II cu dizabilitati), au boli cronice si transmisibile-
TBC,SIDA, etc., sau au in intretinere persoane cu dizabilitati  

      - Sunt veterani sau vaduve de razboi ;  

      - Sunt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din Revolutia de la 1989 ; 

      -  Sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu incepere de la 1 Martie 1945 ;  

     - Persoanele care isi desfasoara activitatea in institutii de interes public general (sanatate, 
invatamint, justitie, armata, cercetare, administratie)  

    -  Chiriasii carora li s-a pus in vedere prin Hotarire Judecatoreasca sa evacueze locuinta, ca 
urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari; 
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    - Solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate;  

    - Persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in conditiile legii nr. 416/2001 si H.G nr. 
1149/2002. 

 12.   Dosar . 
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Primaria orasului Tirgu Neamt  

Nr.   14559/18.10.2018 
 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 
 

la Proiectul de hotarare 
Privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  

 apartinand Orasului Tirgu Neamt 
 
 

  
 

 Luand act de prevederile  Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor  
Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se impune  aprobarea Regulamentului de repartizare in 
vederea inchirierii locuintelor  apartinand Orasului Tirgu Neamt. 

 
          Se vor enumera de asemenea  criterii de stabilire a ordinii de ierarhizare pentru obtinerea unei 
locuinte si Lista cu actele justificative pe care solicitantii trebuie să le prezinte în vederea analizării 
cererilor depuse. 

 

           Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere, analizarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea inchirierii locuintelor apartinand 
Orasului Tirgu Neamt. 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                               APROB, 

Serviciul Investitii si Transporturi                                                                         PRIMAR, 
Nr. 14560/18.10.2018                                                 HARPA VASILICA 

 
 
                                                           RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la Proiectul de hotarare 
Privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea inchirierii locuintelor  

 apartinand Orasului Tirgu Neamt 
 
               Luand act de prevederile  Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor  
Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se impune  aprobarea Regulamentului de repartizare in 
vederea inchirierii locuintelor  apartinand Orasului Tirgu Neamt. 
                Se propune astfel: 

 

1.Criteriile de stabilire a ordinii de ierarhizare 

pentru obtinerea unei locuinte  

 

 

CRITERII PUNCTAJ PUNCTAJ 

ACORDAT 

1.  SITUATIA LOCATIVA ACTUALA   

1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat 10  

1.2.  Tolerat in spatiu 7  

1.3.Suprafata locuibila detinuta ( cu chirie, tolerat in spatiu ): 
mp/locatar 

  

a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv 8  

b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv 12  

c) mai mare de 8 mp si pana la 12 mp inclusiv 16  

d) mai mica de 8 mp 20  

2. STAREA CIVILA ACTUALA   



18 

2.1 Starea civila :   

a) casatorit 6  

b) necasatorit 4  

2.2 Numar de persoane in/ la intretinere   

a) un copil 2  

b) doi copii 4  

c) trei copii 5  

d) patru copii 6  

e) mai mult de patru copii +1/copil  

f) alte persoane, indiferent de numarul acestora 2  

3. VENITUL/membru   

a) 0> 125 lei 10  

b) 126 > 250 lei 9  

c) 251 >400 lei 8  

d) 401 > 550 lei 7  

e ) 551 > 700 lei 6  

4. STAREA SOCIALA   

a) Provin din institutiile de ocrotire sociala 10  

b)Sunt persoane invalide ( gradul I sau II cu dizabilitati ) au boli 
cronice si transmisibile – TBC, SIDA, etc, sau in intretinere persoane 
cu dizabilitati 

10  

c) sunt veterani sau vaduve de razboi 10  

d) Sunt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din revolutia de la 1989 10  

e)Sunt persoane persecutate politic, seprtate, prizonieri, cu incepere 
de la 1 martie 1945 

10  

f) Persoanele care isi desfasoara activitatea in institutii de interes 
public general ( sanatate, invatamant, justitie, armata, cercetare, 
administratie ) 

10  

g) Chiriasii carora li s-a pus in vedere prin hotarare judecatoreasca sa 
evacueze locuinta, ca urmare a redobandirii dr. de proprietate a 
fostilor proprietari 

10  
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h) Solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate  10  

i) Persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in conditiile 
Legii 416/2001 si HG 1149/2002 

10  

 5.VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI   

a) pana la un an 1  

b) intre un an si doi ani 2  

c) intre doi si trei ani 3  

d)  intre trei si patru ani 4  

e) pentru fiecare an peste patru ani +1/AN  

6.NIVELUL DE STUDII SI /SAU 

 PREGATIRE PROFESIONALA 

  

a) cu scoala generala si/sau cu , calificare la locul de munca 5  

b) cu studii medii si/sau cu calificare la locul de munca 7  

c) cu studii superioare 10  

7. DOMICILIUL ACTUAL   

7.1 in Orasul Tg. Neamt   

a) perioada cuprinsa intre 1 si 2 ani 2  

b)perioada  mai mare de 2 ani 5  

7.2 in Orasul Tg. Neamt   

a) cu loc de munca in Orasul Tg. Neamt  5  

b) cu loc de munca in alta localitate 2  

8. TOTAL GENERAL PUNCTAJ DOSAR   

NOTA : 

 Criteriile de ierarhizare prevazute prin punctaj, au in vedere titularul dosarului si 
implicit rezolvarea situatiei locative a acestuia. In consecinta, se puncteaza numai titularul 
dosarului, cu exceptia punctajului obtinut din venituri, cand se au in vedere veniturile 
tuturor persoanelor din familie. 

    Obligativitatea anuntarii schimbarii spatiului unde titularul locuieste  se face in termen de 
30 zile de la   interventia modificarii. 
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2.Lista actelor justificative pe care solicitantii trebuie să le prezinte în vederea analizării 
cererilor depuse 

 1. adresa (cerere) de inaintare dosar cu opis documente justificative depuse  
 2. copie dupa act de identitate pentru toti membrii familiei cu acelasi domiciliu 
 3. copie dupa certificat nastere pentru minori  
  4. copie dupa certificatul de casatorie, sau sentinta divort si sentinta de incredintare copil  
 5.adeverinta de venit, cupoane de pensie, adeverinta ajutor social si sau alte forme legale de venit - 
din care sa reiasa venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante 
  6. declaratie  pe propria raspundere pentru persoanele majore ca nu realizeaza venituri 
  7. declaratie  pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca  ,,nu a detinut si nu detine in 
proprietate o locuinta , nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu a beneficiat de 
sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si nu detine in calitate de 
chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat’’. 
 8. documente justificative privind suprafata locuibila (contract de inchiriere,contract vinzare-
cumparare, certificat fiscal etc.)  
 9. declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa vechimea domiciliului in Orasul Tg. Neamt 
 10. acte studii solicitant  
 11. acte doveditoare pentru solicitantii care se incadreaza in urmatoarele categorii: 
       - provin din institutiile de ocrotire sociala ;   
       -sunt persoane invalide (gradul I sau II cu dizabilitati), au boli cronice si transmisibile-
TBC,SIDA, etc., sau au in intretinere persoane cu dizabilitati  
      - Sunt veterani sau vaduve de razboi ;  
      - Sunt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din Revolutia de la 1989 ; 
      -  Sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu incepere de la 1 Martie 1945 ;  
     - Persoanele care isi desfasoara activitatea in institutii de interes public general (sanatate, 
invatamint, justitie, armata, cercetare, administratie)  
    -  Chiriasii carora li s-a pus in vedere prin Hotarire Judecatoreasca sa evacueze locuinta, ca 
urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari; 
    - Solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate;  
    - Persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in conditiile legii nr. 416/2001 si H.G nr. 
1149/2002. 
 12.   Dosar . 

 
 
 
           Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere, analizarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea inchirierii locuintelor apartinand 
Orasului Tirgu Neamt. 
 
  Sef Serviciu Investitii si Transporturi,                                                           Intocmit, 
  ing. Durbaca Sorin                                                                         C.j. Vasiliu Sofica Maria 

                                                                   Vizat,  

Serviciul Juridic, 

 

 


