
Anexă la H.C.L. nr. 71/2013 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a 

unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară 

 

... 
Art. 54

2 
 va avea următorul cuprins: 

„Art. 542. – (1) Beneficiarii centrelor sociale pe perioada cât domiciliază în cadrul 
centrelor vor fi reevaluaţi anual de către o comisie socială formată din: un reprezentant al 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară, _________________, ___________________, în 
conformitate cu următoarele criterii de reevaluare: 
 

1. Criteriul venitului net pe membru de familie  

Sub 100 RON  0 pct. 
Între 100 RON şi 300 RON 5 pct. 
Între 301 RON şi 500 RON 10 pct. 
Între 501 RON şi 700 RON 15 pct. 
Între 701 RON şi 900 RON 10 pct. 
Între 901 RON şi 1100 RON 5 pct. 
Între 1100 RON şi nivelul maxim prevăzut în metodologie 0 pct. 

2. Criteriul membrilor familiei 

Câte 1 punct pentru fiecare membru major al familiei solicitantului  
1 copil 1 pct. 
2 copii 2 pct. 
3 copii 3 pct. 
4 copii 4 pct. 

3. Starea civilă 

Căsătorit 2 pct. 
Necăsătorit 1 pct. 
Familie monoparentală 2 pct. 

4. Criteriul respectării ROF şi a Contactului de închiriere 

Nerespectarea oricărei prevederi al subcapitolului 5.6 Centre sociale din  
ROF şi oricărei prevederi din Contractul de închiriere 

-10 pct. 

 

5. Criteriul îndeplinirii obligaţiilor de plată ca locatar  

 0 lei * 20 pct. 
Până la 1.000 lei  5 pct. 
Peste 1.000 lei 0 pct. 

 
*Notă: Primul punct din Criteriul îndeplinirii obligaţiilor de plată ca locatar  
însemnând, că locatarul a plătit cheltuielile comune până la ultima zi a lunii anterioare. 
 

(2) În funcţie de rezultatele obţinute, membrii comisiei sociale vor face propuneri 
privind constatarea încetării, prelungirii sau rezilierii contractului de închiriere. De 
asemenea, membrii comisiei sociale vor recomanda diferite forme de asistenţă din gama de 
prestaţii şi servicii sociale prevăzute în legislaţia în vigoare. 

(3) Familiile beneficiare a Centrelor sociale, care în urma reevaluării acumulează 
cel mai mare număr de puncte vor avea acces la locuinţele sociale cu grad ridicat de 
confort situate pe str. Stadionului nr. 14 din municipiul Sfântu Gheorghe, în măsura în care 
acestea devin libere, în condiţiile legii. 
 
 
 


