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PROIECT

HOTĂRÂREA nr.
Din data d e __________ 2018

-privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţii în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinte închirierii , precum şi aprobarea formularelor de înscriere pe lista de 

priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională 
pentru locuinţe, documentele justivicative pentru întocmirea dosarelor, 

stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de comunicarea
acestor informaţii către solicitanţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Analizând referatul nr. 25917/21.08.2018 -  privind aprobarea noilor criterii pentru 
stabilirea ordinii de priorităţii în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, destinte închirierii , precum şi aprobarea formularelor de înscriere 
pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională 
pentru locuinţe, documentele justivicative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi 
locului de depunere a dosarelor şi modul de comunicarea acestor informaţii către solicitanţi

Văzând avizul favorabil al comisiei___________________________________
Reţinând prevederile Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, ale H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, ale Legii nr. 221/2015, ale H.G. nr. 251/2016, ale H.G. nr. 420/2018 privind 
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punera în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, ale Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă noile criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin derularea 
programelor ANL, precum şi actele necesare în vederea îndeplinirii criteriilor de acces şi 
ierarhizarea prin punctaj, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform 
anexei nr. I, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă formularul de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de 
închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi actele necesare în vederea 
îndeplinirii criteriilor de acces şi ierarhizării prin punctaj, în conformitate cu prevedreile 
legislaţiei în vigoare, conform Anexelor nr. II, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.3.

(1) Se aprobă data de 31 decembrie a fiecărui an, data limită de depunere la Primăria 
Municipiului Făgăraş - Compartiment Evenimente publice, Informare cetăţeini şi Registratură 
str. Republicii, nr. 3, a dosarelor privind solicitarea de locuuinţe în regim de închiriere, 
construite din fondurile A.N.L.

(2) Prima lista de priorităţi se întocmeşte până la sfârşitul lunii februarie a anului 
respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(3) Lista de priorităţi aprobată în urma soluţionării cererilor depuse până la data de 31 
decembrie a fiecărui an, se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să 
se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii 
cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la 
locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de 
priorităţi se iau în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării 
acesteia.

(4) Se aprobă data de 31 decembrie a fiecărui an, data de referinţă faţă de care se 
calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal, în cazul listei aprobată 
ca urmare a soluţionării cererilor depuse până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(5) Pentru întocmirea listelor de priorităţi refăcute, data de referinţă faţă de care se 
calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal este ultima zi a lunii în 
care s-au depus cererile.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 46/2018 şi şi 
H.C.L. nr. 234/2017.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagăraş, prin Arhitehtul sef şi Compartiment evidenţă patrimoniu (concesiuni, 
închirieri, administrare parcări, evidenţă bunuri)

INIŢIATOR
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

VIZAT LEGALITATE^



Anexa nv. I la Hotărârea nr. /2018

ACTE NECESARE
PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES ŞI 

IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

A. ACTE NECESARE PRIVIND CRITERIILE DE ACCES LA LOCUINŢĂ

1. Acte de identitate atât pentru titularul cererii, cât şi pentru membrii familiei acestuia, 
dacă este cazul;

2. Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei /soţului şi ale 
celorlalţi membri din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi 
deţinut) a unei locuinţe în proprietat, sau să nu fie beneficiarul unei locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere 
locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea 
statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul 
deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor 
din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care 
sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg 
clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi 
ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea 
acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile 
legii.

3. Adeverinţă de la locul de muncă sau alte acte din care să rezulte că titularul cererii îşi 
desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu precizare locului de muncă şi a funcţiei.

B. ACTE NECESARE PRIVIND CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE 
PRIN PUNCTAJ

1.1 Contractul de închiriere, în spaţiul locative privat( va fi prezentată doar de către 
titularul cererii, care este chiriaş în spaţiul locative privat), contract înregistrat la organul 
fiscal competent.

1.2. Declaraţie autentificată la notar, a proprietarului locuinţei, din care să rezulte că titularul 
cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu( va fi prezentată doar în cazul în care 
titularii cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu);

2. Acte de stare chilă :
-certificat de căsătorie/divorţ;
-certificat de naştere pentru fiecare copil;

3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de 
care suferă solicitantul sau un alt membru de familie, ori aflat în întreţinere, necesită, potrivit 
legii însoţitor sau o cameră în plus.



4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenţă pentru închirierea unei locuinţe 
construite de către A.N.L.

Pentru tinerii care au împlint vârsta de 35 de ani şi care în următoarele 36 de luni de la 
depun actele necesare privind îndeplinirea criteriilor de acces şi ierarhizare prin punctaj, este 
necesar depunerea numărului de înregistrare al cererii din anul ăn care a împlinit 35 de ani.
5. Diplomei pentru ultima formă de învăţământ absolvită sau, după caz adeverinţă emisă de 
unitatea de învăţământ, ce ţine loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost 
pierdută.

6.1. Adeverinţă prin care să certifice faptul că titularul cererii de locuinţă provine din casă de 
ocrotire socială şi care au împlinit vârstra de 18 a n i;
6.2. Act de adopţie sau cerere de adopţiei;
6 .3 . Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz 
proces verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc.

7. Adeverinţă cu privire la venitul net al fiecărui membru de familie realizat în ultimele 6 
luni anterioare depunerii dosarului pentru lista de priorităţi din anul următor.

în cazul în care unul dintre membrii familiei solicitantului nu înregistrează venituri de 
natura celor menţionate, acesta va depune o adeverinţă de venit emisă de către A.N.A.F.

C. Criterii de acces la locuinţă:
A.Criterii de acces la locuinţă

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie 
să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie 
pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

NOTĂ:
Prin excepţie, în cazul construcţiilor de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv 

tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, medicii rezidenţi, medicii specialişti şi cadrele 
didactice calificate, definiţi conform prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele 
metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau 
alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă 
locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă -  Municipiul Făgăraş.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale 
soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele 

înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod 
abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu 
chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din 
locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care 
sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg



clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi 
ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea 
acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile 
legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt 
amplasate locuinţele -  Muncicipiul Făgăraş,

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare 
atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul 
unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:
-  Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să 

se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii 
cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la 
locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.

Nota se va prelua în cadrul criteriilor doar pentru locuinţele destinate închirierii în mod 
exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate.

-  Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu 
pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot 
primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de 
prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctai:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat............................. 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu......................................................................7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv........................ 5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv........................ 7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv.................................................9 puncte
d) mai mică de 8 m p ......................................................................10 puncte

NOTĂ.
în cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul 

total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de 
locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. în cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa 
locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor 
familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului 
de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală
2.1. Starea chilă:
a) căsătorit........................................................................10 puncte
b) necăsătorit................................................................... 8 puncte



2.2. isr. ae persoane m întreţinere:
a) Copii
- 1 copil......................................................
-  2 copii.....................................................
-  3 copii.....................................................
-  4 copii.....................................................
-  >4 copii................................................
b) alte persoane, indiferent
de numărul acestora..................................

.. 2 puncte 
.. 3 puncte 
4 puncte 

. 5 puncte

.. 5 puncte +i punct pentru fiecare copil 

2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere 

necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în p lus.........................................  2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 a n .............................................  1 punct
4.2. între 1 şi 2 a n i.........................................  3 puncte
4.3. între 2 şi 3 a n i.........................................  6 puncte
4.4. între 3 şi 4 a n i.......................................... 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 a n i......  4 puncte

5. Nivelul de studii si/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională........... 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă 
  8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă 
 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin

studii superioare de scurtă durată............... ................  13 puncte
5.5. cu studii superioare............................................  15 puncte
NOTE:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din casede ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani

15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii .................................................................... 10

puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate .............................................................................5

puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie......................................................... 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie........ 10 puncte

NOTE:
- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care 

au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
-  în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de 

situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în 
acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.



Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de 
vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii 
(ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. 
în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate 
solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie 
socială (starea chilă + starea de sănătate actuală).

C. Criterii specifice:
în cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau 

sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de 
criteriile-cadru, în condiţiile legii.

** Punctul C. „Criterii specifice" nu se va propune şi adopta pentru locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii.



Anexa nr. II la Hotărârea nr. /2018

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
pe Lista de prioritate la locuinţe în regim de închiriere, construite prin 

Angenţia Naţională pentru Locuinţe

Subsemnatul/subsemnat.......................................................................................domiciliat/ă
............................................................................................................................ ,cu reşedinţa în
.............................................................. , născut /ă la data de ............................... , având

C.N.P..................................................... , am depus cererea pentru locuinţă A.N.L. cu numărul de
înregistrare..................... din data d e .................................

în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării unei locuinţe construite de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în regim de închiriere, se vor depune următoarele 
documente j ustificative:

- Actele de identitate ( cu \iza de reşedinţă dacă este cazul),
- Certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul)
- Certificate de naştere pentru fiecare copil (dacă este cazul);
- Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei /soţului şi ale 

celorlalţi membri din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi 
deţinut) a unei locuinţe în proprietat, sau să nu fie beneficiarul unei locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;

- Adeverinţă de la locul de muncă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu 
precizare locului de muncă şi a funcţiei;

- Adeverinţă cu privire la venitul net al fiecărui membru de familie realizat în ultimele 6 
luni anterioare depunerii dosarului pentru lista de priorităţi din anul următor;

- Raport per salariar -  extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă, vechimea;
- Contractul de închiriere, în spaţiul locative privat( va fi prezentată doar de către titularul 

cererii, care este chiriaş în spaţiul locative privat), contract înregistrat la organul fiscal 
competent.

- Declaraţie autentificată la notar, din care să rezulte suprafaţa locativă deţinuită conform 
contractului de închiriere şi componenţa familiei titularului cererii(va fi prezentată doar de 
către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiul locativ privat);

- Declaraţie autentificată la notar, a proprietarului locuinţei, din care să rezulte că 
titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu( va fi prezentată doar în 
cazul în care titularii cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu) şi suprafaţa 
totală locativă şi numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în această unitate 
locativă ( va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii şi membrii familiei acestuia 
sunt toleraţi în spaţiu);

- Declaraţie pe propria răspundere privind numărul persoanelor în întereţinere(copii şi 
alte persoane);

- Certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul sau un 
alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită , potrivit legii, însoţitor, sau o cameră în 
plus)(dacă este cazul);

- Copie legalizată a diplomei pentru ultima formă de învăţământ absolvită sau, după caz 
adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, ce ţine loc diplomei care încă nu a fost eliberată 
sau care a fost pierdută.



- jjocumemeie ain care sa rezume smuaria sociaia aeoseona:
- Adeverinţă prin care să certifice faptul că titularul cererii de locuinţă provine din casă 

de ocrotire socială şi care au împlinit vârstra de 18 ani (dacă este cazul);
- Act de adopţie sau cerere de adopţiei(dacă este cazul);
- Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz 

proces verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc(dacă este cazul).

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea
pentru închirierea unei locuinţe ANL, conţine un nr. d e ............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund 
realităţii.

Data Semnătura,



R O M A N I A
R O M A N  IA

JUDEŢUL BRAŞOV N7YS Afc

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

W eb: w w w.prim aria-fagaras.ro, Email: secretariat@ prim aria-fagaras.ro

Nr. 25917 din data de 21.08.2018

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

-privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţii în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinte închirierii , precum şi aprobarea formularelor de înscriere pe lista de 

priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia 
Naţională pentru locuinţe, documentele justivicative pentru întocmirea 

dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de 
comunicarea acestor informaţii către solicitanţi

Având în vedere modificările legislative propunem aprobat formularul de înscriere 

pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţionale 

pentru Locuinţe , documentele justificative pentru întocmirea dosarelor , stabilirea datei şi 

locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către 

solicitanţi.

Acest act administrativ a suferit modificări, ca urmare a modificărilor legislative 

intervenite prin prisma Legii nr. 221/2015 şi ale H.G. 251/2016, în sensul că prin s-a 

aprobat ca data limită de depunere a dosarelor privind solicitarea de locuinţe în regim de 

închiriere, construite din fondurile A.N.L. data de referinţă faţă de care se calculează 

punctajele a fost stabilită a fi 31 decembrie a fiecărui an, respectiv s-a modificat formularul 

de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere şi actele necesare în 

vederea îndeplinirii criteriilor de acces şi ierarhizării prin punctaj.
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Criteriile cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii sunt date de 

Hotărârea nr. 926/2001 privind apobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, respectiv prin prisma Anexei nr. 11 la acest act normativ.

Prin Hotărârea nr. 420 din 8 iunie 2018 s-au modificat şi completat Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001.

Astfel, cu privire la listele de priorităţi , punctul 17 al H.G. nr. 420/2018 prevede 

modificarea art. 15, alineatele (1) şi (2) care vor avea următorul cuprins:

"Art. 15
(1) In urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din 
învăţământ şi din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor 
autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din 
domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru 
tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de 
soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, 
precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme 
metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea 
acestora se fac până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în 
considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, 
dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru 
tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista 
aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există 
locuinţe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorităţi se iau în 
considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia."

De asemenea, la art. 15 alin. s-a modificat şi are urmărorul cuprins:

"(9) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a doua şi alin. (6) din Lezea nr. 
152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele rămase 
vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere pot f i  supuse



schimbului de locuinţă în condiţiile prevăzute la alin. (17) şi (19) dacă există astfel de 
solicitări. Locuinţele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuinţe şi 
locuinţele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb se repartizează 
solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor cirt. 14 alin. (1) şi 
(2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 
alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în ordinea stabilită prin lista de 
priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2)."

în ceea ce priveşte Anexa nr. l i  a H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind criteriile 

cadru pentru stabilirea ordinii de priorităţii în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea acestora, a suferit modificări prin prisma H.G. nr. 420/2018 cu privire la 

venitul solicitantului, în sensul că în cadrul criteriilor de ierarhizare stabilite prin puncatj se 

ia în considerare venitul mediu net lunar/membru de familie şi nu cel brut.

(23A2) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, pcină la data de 31 ianuarie 
a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită 
administratorilor locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte 
veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, 
realizate în ultimele 12 luni.

(24A1) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de 
familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (9A1) din Legea nr. 152/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. "

în ceea ce priveşte data de referinţă faţă de care se calculează punctajele pentru 

criteriile care impun un reper temporal, s-a decis ca această să fie data de 31 decembrie a 

fiecărui an, în cazul listei aprobată ca urmare a soluţionării cererilor depuse până la data 

de 31 decembrie a fiecărui an, iar pentru întocmirea listelor de priorităţi refăcute, data de 

referinţă să fie ultima zi a lunii în care s-au depus cererile.

Precizăm faptul că aceste modificări urmează procedura de consultare publică, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicat privind consultarea publică şi 

transparenţa decizională.

N r.
crt.

F u n cţia  şi a tr ib u ţia N u m e le  şi p re n u m e le D ata S e m n ă tu ra

1 A r h ite c t  s e f B o er L ilia n a 2 1.0 8 .2 0 18 i A
2
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C o n s ilie r  ju r id ic
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Nr. 25917/1 din data de 21.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

-privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţii în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinte închirierii , precum şi aprobarea formularelor de înscriere pe lista de

priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia 
Naţională pentru locuinţe, documentele justivicative pentru întocmirea 

dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de 
comunicarea acestor informaţii către solicitanţi

Având în vedere modificările legislative propunem aprobat formularul de înscriere 

pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţionale 

pentru Locuinţe , documentele justificative pentru întocmirea dosarelor , stabilirea datei şi 

locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către 

solicitanţi.

Acest act administrativ a suferit modificări, ca urmare a modificărilor legislative 

intervenite prin prisma Legii nr. 221/2015 şi ale H.G. 251/2016, în sensul că prin s-a 

aprobat ca data limită de depunere a dosarelor privind solicitarea de locuinţe în regim de 

închiriere, construite din fondurile A.N.L. data de referinţă faţă de care se calculează 

punctajele a fost stabilită a fi 31 decembrie a fiecărui an, respectiv s-a modificat formularul 

de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere şi actele necesare în 

vederea îndeplinirii criteriilor de acces şi ierarhizării prin punctaj.

Criteriile cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii sunt date de 

Hotărârea nr. 926/2001 privind apobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, respectiv prin prisma Anexei nr. 11 la acest act normativ.
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Prin Hotărârea nr. 420 din 8 iunie 2018 s-au modificat şi completat Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001.

Astfel, cu privire la listele de priorităţi , punctul 17 al H.G. nr. 420/2018 prevede 

modificarea art. 15, alineatele (1) şi (2) care vor avea următorul cuprins:

"Art. 15
(1) In urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din 
învăţământ şi din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor 
autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din 
domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru 
tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de 
soluţionare a cererilor, luândii-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, 
precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme 
metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea 
acestora se fac până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în 
considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se reface ori de ccite ori este cazul, 
dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru 
tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista 
aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există 
locuinţe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorităţi se iau în 
considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia."

De asemenea, la art. 15 alin. s-a modificat şi are urmărorul cuprins:

"(9) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a doua şi alin. (6) din Legea nr. 
152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele rămase 
vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere pot f i  supuse 
schimbului de locuinţă în condiţiile prevăzute la alin. (17) şi (19) dacă există astfel de 
solicitări. Locuinţele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuinţe şi 
locuinţele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb se repartizează 
solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi



(2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 
alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în ordinea stabilită prin lista de 
priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2). "

în ceea ce priveşte Anexa nr. l i  a H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind criteriile 

cadru pentru stabilirea ordinii de priorităţii în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea acestora, a suferit modificări prin prisma H.G. nr. 420/2018 cu privire la 

venitul solicitantului, în sensul că în cadrul criteriilor de ierarhizare stabilite prin puncatj se 

ia în considerare venitul mediu net lunar/membru de familie şi nu cel brut.

(23A2) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie 
a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită 
administratorilor locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte 
veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, 
realizate în ultimele 12 luni.

(24A1) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de 
familie, nu va depcişi cuantumul prevăzut la cirt. 8 alin. (9Al) din Legea nr. 152/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

în ceea ce priveşte data de referinţă faţă de care se calculează punctajele pentru 

criteriile care impun un reper temporal, s-a decis ca această să fie data de 31 decembrie a 

fiecărui an, în cazul listei aprobată ca urmare a soluţionării cererilor depuse până la data 

de 31 decembrie a fiecărui an, iar pentru întocmirea listelor de priorităţi refăcute, data de 

referinţă să fie ultima zi a lunii în care s-au depus cererile.

Precizăm faptul că aceste modificări urmează procedura de consultare publică, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicat privind consultarea publică şi 

transparenţa decizională.

PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU
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HOTĂRÂREA NR. 234
din data de 31 octombrie 2017

- privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri şi actele
justificative

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul cu nr.29652 din 09.10.2017 al Compartimentului Evidenţă 
Patrimoniu, prin care se propune stabilirea locului de primire al cererilor de repartizare a unei 
locuinţe pentru tineri şi actele justificative,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum 
şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998, ale art. 14, alin. (1) -  (7) si ale 
art. 15, alin (1) -  (3) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe,

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 5 şi 17 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, modificata si completata,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Primirea cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii se face la Primăria Municipiului Făgăraş -  
Compartiment Evenimente publice, Informare cetăţeni şi Registratură - Str. Republicii nr. 3.

Art.2. Titularul cererii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii 
cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, 
şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează individual şi în nume propriu.

1
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Art.3. Primirea actelor justificative de completare a cererilor depuse până la sfârşitul anului 
2017 se face la Primăria Municipiului Făgăraş -  Compartiment Evenimente publice, Informare 
cetăţeni şi Registratură - Str. Republicii nr. 3.

Art.4. Actele justificative necesare, care vor însoţi cererea sunt:

fc- copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de căsătorie şi certificat de naştere pentru 
toţi membrii familiei); V

& xerocopii după actele de identitate (pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani);
- declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor în întreţinere 
(copii şi alte persoane); \
- declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei/soţului şi ale
celorlalţi membri majori din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi 
deţinut) a unei locuinţe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;
- situaţia locaţivă actuală, după caz: ~~
- pentru chiriaşi în spaţiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu 
precizarea suprafeţei închiriate;
- pentru toleraţi în spaţiu, declaraţie autentificată din care să rezulte 
suprafaţa locuibilă şi nr. de persoane care se gospodăresc în acest spaţiu;
- adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu precizarea 
locului de muncă şi a funcţiei;
- raport per salariat-extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă, vechimea.
- copie legalizată după ultima diploma care atesta nivelul de studii si/sau pregătire profesionala;
- certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul
sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor, sau o cameră 
în plus);
- documentele din care să rezulte situaţia socială deosebită:

- tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
- tineri care au adoptat copii;
- tineri evacuaţi din case naţionalizate.

- documente din care să rezulte venitul meniu brut lunar/membru de familie.
Art. 5. La cererile depuse până la sfârşitul anului 2017, se vor anexa pe bază de borderou, 

actele jusfFfRative prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre pana la data de 31.01.2018.
Actele care nu se vor depune autentificate sau în original nu vor fi luate în considerare, iar 

dacă nu vor fi îndeplinite criteriile respective de acces la locuinţă dosarul va fi respins.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va da publicităţii prin afişare şi prin mass-media locală.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ovidiu Nicola&Popa

/  A
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HOTĂRÂREA NR.46 
din data de 16 februarie 2018

-privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor A.N.L. pentru tineri

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ordinară,

Având în vedere referatul de specialitate nr.4326/05.02.2018 al Compartimentului evidenţă 
patrimoniu - privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor A.N.L. pentru tineri, precum şi expunerea de 
motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 4326/1/05.02.2018,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi 
al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Văzând avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 
10755/E.C/21.02.2012 înregistrat la noi sub nr. 4975/27.02.2012,

Ţinând seama de prevederile art. 8 din Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe şi anexa nr. 11 din HG nr. 962/2001- privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată,

In temeiul art.36, alin.6, lit. a, pct. 6; art. 45 alin.l şi art. 115, alin. 1, lit b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, modificata si completata,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: Se aprobă noile criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin derularea programelor A.N.L., 
conform anexei nr. 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului şi Compartiment evidenta patrimoniu 
concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţa bunuri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FLORIN ALEXANDRU

✓

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul mujaţrîpjului,

LAURA E L E M  GIUNCA /

http://www.primaria-fagaras.ro
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ANEXA 1 LA HCL.46/2018

CRITERII
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii

A. Criterii de acces Ia locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinata închirierii, trebuie să fie
major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru 
locuinţă în cel mult 36 luni de ia împlinirea acestei vârste, \  .

Potrivit legii nr. 278/2017 pot depune cereri şi medicii rezidenţi şi medicii specialişti, precum şi cadrele 
didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuinţelor construite prin programele A.N.L. şi după 
împlinirea vârstei de 35 de ani.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia -  soţ/soţie, copii şi/sau alte 
persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în 
proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a 
unităţii adminisiraliv-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale 
celorlalţi membri majori din familia acestuia.

NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere 
locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în 
mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natura. De asemenea restricţia nu se aplică în căzui 
deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine dc familişti sau nefamilişti, precum şi a chiriaşilor 
din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt 
retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate 
cu camere de locuit individuale şi cu dependinţe, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Făgăraş.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil. Luându-se în considerare atât 

locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor 
obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş in spaţiu din fond locativ privat..............10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu...................................................... 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat 

în spaţiu): - mp/locatar -

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv.........5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv.........7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv.......................   9 puncte
d) mai mică de 8 m p................................................10 puncte



In cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total 
al locatarilor, care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care 
locuiesc în acelaşi imobil. In cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform 
contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor fa tu ii ici solicitanţii iui de 
locuinţă. La stabilirea numărului de membrii ai familiei solicitantului dc locuinţă se va avea in 
vedere componenţa familiei definită la cap. A pct 2.

2. Starea civilă actuală

NOTA:

2.1. Starea civila:
a) căsătorit........................................  •••• 10 puncte
b) necăsătorit....................................  ....8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere: 
a) Copii
* 1 copil.......................................................................2 puncte
* 2 copii........................................................3 puncte
* 3 copii..................................................................... 4 puncte
* 4 copii......................................................................5 puncte
* > 4 copii.....................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoanei in diferent dc numărul acestora 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat întreţinere necesită, 

potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus................................. 2 puncte.

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1 până la 1 a n ............................. ......1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani...........................
4.3. între 2 şi 3 ani...........................
4.4. între 3 şi 4 ani........................... .....9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani.... .... 4 puncte

5-NiveIuI de studii si/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională....... 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de
muncă..................... 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă 
 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii
superioare de scurtă durată..................... 13 puncte
5.5. cu studii superioare.........................................  15 puncte

NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani.......... 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii..............  10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate................. 5 puncte

7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie.....................................................15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie........ 10 puncte



Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitanţilor de locuinţă care au 
îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia 
locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numa|în acest caz, 
solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, in mod iminent, gravă. Dacă nici acest 
criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, 
luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anui), având prioritate în 
acest caz solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare. In cazul când departajarea nu se poate 
efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat 
pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea do sănătate actuală).

In cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialiţti din învăţământ sau sănătate 
se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în 
condiţiile legii.

NOTĂ:
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Nr. 1-(o2Mh din 24.08.2018

PROCES-VERBAL
de afişare încheiat astăzi, 24 august 2018

Subsemnata Jurcovan Petronela, consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local 

Făgăraş, am procedat astăzi, la afişarea documentului de mai jos, pe panoul publicitar de la intrarea 
principală în clădirea Primăriei:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 
închirierii, precum şi aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în 
regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative 
pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Până la data de 17.09.2018 se primesc sugestii, reclamaţii, amendamente la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, precum şi aprobarea 
formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea 
datei şi locului de depunere a dosarelor şi modul de comunicare a acestor informaţii către 
solicitanţi, persoană de contact fiind d-na Viorica Ion- Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

\

Cod: F - 48
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ANUNŢ PUBLIC pentru APROBAREA NOILOR CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE 
PRIORITĂŢI ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SI ÎN REPARTIZAREA 

LOCUINŢELOR PENTRU TINERI. DESTINATE ÎNCHIRIERII. PRECUM SI APROBAREA 
FORMULARELOR DE ÎNSCRIERE PE LISTA DE PRIORITĂŢI LA LOCUINŢE. ÎN REGIM DE 

ÎNCHIRIERE, CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE. DOCUMENTELE 
JUSTIFICATIVE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR. STABILIREA DATEI SI LOCULUI DE 

DEPUNERE A DOSARELOR SI MODUL DE COMUNICARE A ACESTOR INFORMAŢII CĂTRE
SOLICITANT!

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ PÂNĂ LA DATA DE 17.09.2018 SE PRIMESC SUGESTII. RECLAMAŢII. 
AMENDAMENTE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVINDAPROBAREA NOILOR CRITERII PENTRU 

STABILIREA ORDINII DE PRIORITĂŢI ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SI ÎN REPARTIZAREA 
LOCUINŢELOR PENTRU TINERI. DESTINATE ÎNCHIRIERII. PRECUM SI APROBAREA FORMULARELOR DE 

ÎNSCRIERE PE LISTA DE PRIORITĂŢI LA LOCUINŢE, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE. CONSTRUITE PRIN 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PENTRU ÎNTOCMIREA

1
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DOSARELOR, STABILIREA DATEI SI LOCULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR SI MODUL DE COMUNICARE 
A ACESTOR INFORMAŢII CĂTRE SOLICITANT!, PERSOANA DE CONTACT FIIND 

D-NA VIORICA ION -  COMPARTIMENT EVIDENTĂ PATRIMONIU

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

2



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. 6  /23.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. A  / 23.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

4 / L V ^ ' C o if-p S  CtiT/yU-Ct*
___________________________'/-g? c__ AfJ  ____

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / 23.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locu8inte, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. / /  /22.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:__________________________________________________

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Biza Radu

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. /  22.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andree



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /  22.08.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:__________________________________________________

- aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, precum si 
aprobarea formularelor de inscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, in regim de inchiriere, 
construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, documentele justificative pentru 
intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor si modul de 
comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbej;t

4 /

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18


