
Intocmirea dosarului pentru ob�inerea  
unei locuinte A.N.L 
 
 
 
Acte necesare 
 
-Cerere 
-Copie xerox dup� buletinul de identitate (pentru toti adultii din familie) 
-Copie xerox dup� certificatul de nastere(pentru toti copii din familie) 
-Copie xerox dup� certificatul de c�s�torie 
-Adeverint� financiar� din care s� reias� c� familia nu de�ine locuin�� �i nici nu a vîndut locuin�� 
dup� anul 1990 
-Adeverin�� de venit 
-Copie xerox dup� diplomele de studii 
 
 
 
 
 
                                                                      
 Anexa nr 1 la H.C.L. nr._____ 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
Comisia de stabilire a ordinii de prioritate pentru solicitan�ii 
de locuin�e destinate închirierii, realizate de A.N.L. 
 
 
 
CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLU�IONAREA 
CERERILOR DE LOCUIN�� �I ÎN REPARTIZAREA LOCUIN�ELOR PENTRU TINERI, 
DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 
 
 
 

A. Criteriii de acces la locuin�� 
 
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuin�e pentru tineri, destinat� închirierii, trebuie s� fie 

major, în vârst� de pân� la 35 de ani la data depunerii cererii, �i s� poat� primi reparti�ie 
pentru locuin�� în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. 
Cererea de locuin�� se efectueaz� numai individual �i în nume propriu. 

2. Titularul cererii de locuin�� �i ceilal�i membrii ai familiei acestuia –so�/so�ie, copii �i/sau alte 
persoane aflate în între�inerea acestuia-, trebuie s� nu de�in� �i s� nu fi de�inut o alt� locuin�� 
în proprietate �i/sau s� nu fie beneficiarul unei alte locuin�e cu chirie, proprietate de stat, 
proprietate a unit��ii administrativ-teritoriale sau a unit��ii în care î�i desf��oar� activitatea în 
municipiul Sf-Gheorghe 

Not�: Restric�ia nu are în vedere locuin�ele înstr�inate în urma unei ac�iuni de partaj sau locuin�e 
trecute în proprietatea statului în mod abuziv �i care au fost retrocedate în natur�. De asemenea 
restric�ia nu se aplic� în cazul de�inerii cu chirie a unui spa�iu locativ în c�mine de famili�ti sau 
nefamili�ti, precum �i chiria�ilor din locuin�ele preluate abuziv de stat fac obiectul unor solicit�ri 
de retrocedare sau care sunt retrocedate c�tre fo�tii proprietari. Prin c�mine de famili�ti sau 



nefamili�ti se în�eleg cl�diri dotate cu camere de locuit individiale �i cu dependin�ele, dot�rile �i 
utilit��ile comune. 
 Acte doveditoare: declara�ii autentificate ale titularului cererii �i, dup� caz, ale 
so�iei/so�ului �i ale celorlal�i membri majori din familia acestuia. 
 
3. Titularul cererii de locuin�� trebuie s�-�i desf��oare activitatea în municipiul Sf-Gheorghe  
4. Repartizarea locuin�elor se face în limita fondului disponibil luându-se în considerare atât 

locuin�ele libere din fondul existent, cât �i locuin�ele ce urmeaz� a fi finalizate în cadrul unor 
obiective de investi�ii aprobate �i cuprinse în programul de construc�ii de locuin�e pentru 
tineri, destinate închirierii. 

Not�: -Lista de priorit��i se stabile�te anual,     
         -Solicitan�ii înscri�i în lista de priorit��i, cu respectarea criteriilor prev�zute la pct. 1,2, �i 3 
care nu pot beneficia de repartizarea unei locuin�e în limita fondului disponibil în anul respectiv, 
pot primi reparti�ii în anii urm�tori, în limita fondului disponibil în fiecare an �i în noua ordine de 
prioritate stabilit�. 
B. Criterii de ierarhizare 
 
1. Situa�ia locativ� actual�  
1.1.Chiria� în spa�iu din fond locativ privat……………………….......10 pct. 
1.2.Tolerat în spa�iu………………………………………………......... 7 pct. 
1.3.Suprafa�a locuibil� de�inut� ( cu chirie, tolerat în spa�iu ): 
- mp/locatar sau membru al familiei solicitantului : 
a) mai mare de 15 mp �i pân� la 18 mp inclusiv……………………...5 pct. 
b) mai mare de 12 mp �i pân� la 15 mp inclusiv…………………...…7 pct. 
c) 8 mp �i pân� la 12 mp inclusiv…………………………………...   9 pct. 
d) mai mic� de 8 mp………………………………………………....10 pct. 
Nota.În cazul celor tolera�i în spa�iu, toat� suprafa�a locativ� a imobilului se împarte la num�rul 
total al locatarilor, în care sunt inclu�i �i cei care nu fac parte din familia solicitantului de 
locuin�a, dar care locuiesc în acela�i imobil. În cazul spa�iilor locative inchiriate, suprafa�a 
locativ� de�inut� conform contractului de închiriere se împarte numai la num�rul membrilor 
familiei solicitantului de locuin��. La stabilirea num�rului de membri ai familiei solicitantului de 
locuin�� se va avea în vedere componen�a familiei definit� la cap. A pct. 2 
 

2. Starea civil� actual� 
2.1.Stare civil�: 
a) c�s�torit…………………………………………………………  10 pct. 
b) Nec�s�torit…………………………………………………………8 pct. 
2.2. Nr. de persoane în între�inere: 
a) copii 

1 copil……………………………………………………………..2 pct. 
2 copil……………………………………………………………..3 pct. 
3 copil……………………………………………………………..4 pct. 
4 copil……………………………………………………………..5 pct. 
> 4 copii…………………………      5 pct + 1 pct. Pentru fiecare copil 

b) alte persoane, indiferent de num�rul acestora…………………….2 pct. 
 
3. Starea de s�n�tate actual� 
     Boala de care sufer� solicitantul, un alt membru al familiei ori aflat  

în între�inere necesit�, potrivit legii, înso�itor sau o  
camer� în plus…………………………………………………….2 pct. 
 

4.Vechimea cererii solicitantului 
4.1. pân� la 1 an……………………………………………………..1 pct. 
4.2 .între 1 �i 2 ani…………………………………………….……..3 pct. 



4.3. între 2 �i 3 ani …………………………………………...….......6 pct. 
4.3. între 3 �i 4 ani…………………………………………….....…..9 pct. 
4.4. pentru fiecare an peste 4 ani………………………… …………4 pct. 
 
5.Nivelul de studii �i/sau de preg�tire profesional� 
5.1. f�r� studii si f�r� preg�tire profesional�……..………………….5 pct. 
5.2. cu �coal� general�, f�r� preg�tire profesinal� �i/sau cu  
       specializare la locul de munc�..........................……………..… .8 pct. 
5.3. cu studii medii, f�r� preg�tire profesional� �i/sau cu  
       specializare la locul de munc�….………...........................……10 pct. 
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate �i/sau cu 
       studii superioare de scurt� durat�……………………………...13 pct. 
5.5. cu studii superioare…………………………………………….15 pct. 
Nota. Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat �i atestat conform legii. 
 
6.Situa�ii locative sau sociale deosebite 
6.1. tineri proveni�i din case de ocrotire social� �i 
       care au împlinit 18 ani…………………………………………..15 pct. 
6.2. tineri care au adoptat sau adopt� copii………………………….10 pct. 
6.3. tineri evacua�i din case na�ionalizate…………………………….5 pct. 
 
NOT�: 
 
     -Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplic� numai solicitan�ilor de locuin�� care au 
îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit.A. de mai sus. 
     -În cazul înregistr�rii unor punctaje egale,solicitan�ii vor fi departaja�i în func�ie de situa�ia 
locativ� constatat� la data efectiv� a repartiz�rii locuin�elor, având prioritate, numai în acest caz, 
solicitan�ii a c�ror situa�ie locativ� este sau poate deveni, în mod iminent, grav�. Dac� nici acest 
criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în func�ie de vechimea cererii solicitantului, 
luîndu-se în considerare data efectiv� a înregistr�rii cererii (zi/lun�/an), având prioritate, în acest 
caz, solicitantul a c�rui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate 
efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitan�ii care au punctajul cel mai mare 
acordat pe baza criteriilor cu caracter de protec�ie social� (stare civil� + stare de s�n�tate 
actual�). 
 


