
 

 

 

 

 
ORAŞUL LIPOVA 

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, 
 tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067  

 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro 

 
                                                                                           PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

 

Privind aprobarea Regulamentului de repartizare în vederea închirierii 

locuinţelor din fondul locativ al Oraşului Lipova/Statului român 

 

 

Consiliul Local al oraşului Lipova, 

Având în vedere : 

-prevederile art.121 din Constituţia României 

-prevederile Legii nr.114/1996, legea locuinţei, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 -prevederile H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările 

si completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) 

practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al 

statului sau unităţilor administrative-teritoriale ale acestuia; 

-prevederile art.129 alin.2, lit.d coroborat cu alin.7, lit.q din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

-iniţiativa  Primarului Oraşului Lipova,exprimată prin referatul de aprobare nr.16281 din 

14.08.2019; 

-raportul de specialitate nr.16282 din 14.08.2019, întocmit de Serviciul Urbanism, A.T. şi 

Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Lipova; 

-votul ,,pentru” a __ consilieri locali,fiind îndeplinită condiţia de majoritate simplă, cerută 

de prevederile art.139, alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

    În temeiul prevederilor art.139, alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 

 

               HOTĂRĂŞTE: 

 

 

           Art.1 Se aprobă Regulamentul privind repartizarea în vederea închirierii 

locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova. 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se mandatează Primarul Oraşului Lipova, dl. Jichici 

Iosif Mircea, prin Serviciul Urbanism, A.T. şi Autorizări Transporturi. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 
 

        INIȚIAT PRIMAR,                                                                   AVIZAT  LEGALITATE,                                   
      Iosif Mircea JICHICI                                                                          SECRETAR     

                                                                                                         Corina Cătălina POP 
 
   
Lipova,la 23.08.2019  

Nr.11 

http://www.primarialipova.ro/
mailto:primarialipova@gmail.ro


 

 

 
 

 

Regulament de repartizare în vederea închirierii locuinţelor 

aparţinând Oraşului Lipova 

 

 

 

 

 

 CAP. I - CONSIDERAŢII GENERALE  

 

Art.1 Prezentului regulament are ca obiect prezentarea modalităţii de repartizare în 

vederea închirierii locuinţelor aflate în proprietatea Oraşului Lipova.  

 

Art.2 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate 

prevederile următoarelor acte normative: 

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

locuinţele;  

- H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp)practicat pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al statului sau 

unităţilor administrative-teritoriale ale acestuia. 

 

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

- principiul transparentei;  

- locuinţele din fondul locativ se repartizează şi se închiriază în condiţiile legii; 

- principiul egalităţii şi nediscriminării;  

- accesul liber şi neîngrădit la locuinţe este un drept al fiecărui cetăţean. 

  

CAP. II. CONSTITUIREA FONDULUI LOCATIV ŞI DEFINIREA UNOR TERMENI  

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

 - locuinţe din fondul locativ de stat; 

 - locuinţe aflate în proprietatea privată a Oraşului Lipova;  

- locuinţe obţinute din reabilitarea unor construcţii existente, în condiţiile legii; 

 - locuinţe obţinute din schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie în spaţiu cu 

destinaţie de locuinţă.  

- locuinţe obţinute din donaţii; 

 - locuinţe obţinute din alte surse, potrivit legii. 

 Locuinţe libere sunt:   

 a) locuinţe care trec în proprietatea Oraşului Lipova, 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 neîndeplinirea obligaţiilor de către chiriaş; 

 - evacuarea din locuinţă;  

 - decesul titularului sau alte cauze prevăzute 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. 1 lit A din Legea nr. 114/1996, republicată cu privire la locuinţe.  



- comisie: comisie cu o componenţă stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, cu atribuţii 

privind analizarea solicitărilor 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 LOCUINŢELOR 

 

 Art.5 Locuinţele din fondul locativ al Oraşului Lipova se repartizează şi se închiriază în 

condiţiile legii şi al prezentului Regulament. 

 

 Art.6 Cererile solicitanţilor se aprobă/ resping prin hotărâre a Consiliului Local, în urma 

analizării dosarelor, în baza procesului verbal al Comisiei de soluţionare a cererilor 

depuse în vederea repartizării spre închiriere a locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova. 

 

 Art.7 În cazul în care în Oraşul Lipova urmează să se finalizeze noi locuinţe, se va 

anunţa şi demara procedura de repartizare şi închiriere în anul respectiv.  

 

Art.8 În vederea verificării dosarelor şi stabilirii punctajului pe baza criteriilor se 

împuterniceşte Comisia de soluţionare a cererilor depuse în vederea repartizării spre 

închiriere a locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova. 

 Comisia de soluţionare a cererilor depuse în vederea repartizării spre închiriere a 

locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova şi comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate 

împotriva actelor adoptate de comisie (precum si supleaţii acestora) vor fi aprobate prin 

hotărârea Consiliului Local al oraşului Lipova. Aceasta se va ocupa de organizarea 

procedurii conform regulamentului de repartizare în vederea închirierii locuinţelor 

aparţinând Oraşului Lipova  

    Comisia va avea, în principal, următoarele atribuţii: 

  participarea la desfăşurarea şedinţelor de verificare a dosarelor; 

  verificarea dosarelor solicitanţilor; 

  excluderea dosarelor care nu întrunesc condiţiile de eligibilitate ca fiind inacceptabile/ 

neconforme ;  

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

Regulamentul de repartizare in vederea închirierii locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova ; 

 desemnarea persoanei îndreptăţite să i se repartizeze o locuinţă ;  

 semnarea proceselor verbale ale şedinţelor de repartizare in vederea închirierii 

locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova , precum şi a rapoartelor; 

  Alte atribuţii prevăzute in regulamentul de repartizare în vederea închirierii locuinţelor 

aparţinând Oraşului Lipova sau care se vor constata ca fiind obligatorii în vederea 

soluţionării speţelor apărute.  

 

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.  

     Înainte de depunerea dosarului se recomanda vizualizarea spaţiului supus închirierii, 

pentru ca solicitantul sa aibă la cunoştinţă situaţia fizică a imobilului.  

          (2) Documentele vor fi redactate în limba română. Fiecare solicitant poate depune 

doar un singur dosar. 

          (3) Dosarele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, la registratura Primăriei 

oraşului Lipova.  

          (4) Riscurile legate de transmiterea dosarului, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate.  

 

Art.10 Nu pot beneficia de locuinţe, persoanele sau familiile care se găsesc în vreuna din 

următoarele situaţii:  

(1) - nu au domiciliul în Oraşul Lipova 

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

    - au înstrăinat o locuinţă, casă de vacanţă, 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 aparţinând Oraşului Lipova;  



    - au mai fost titularii unui contract de închiriere având ca obiect o locuinţă proprietate 

a Oraşului Lipova şi au recurs la subînchirierea acesteia fără acordul proprietarului, 

Oraşul Lipova;  

   - au mai fost titularii unui contract de închiriere având ca obiect o locuinţă proprietate a 

Oraşului Lipova şi au fost evacuaţi de către proprietar pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale sau contractul de închiriere încheiat cu Oraşul Lipova a fost reziliat pentru 

neplată sau părăsire de locuinţă. 

  

(2) Neeligibilitatea pentru atribuirea unei locuinţe există şi în cazul în care soţii/soţiile sau 

copiii care locuiesc şi gospodăresc împreună cu solicitantul se afla în una din situaţiile 

menţionate la alin. 1.  

 

Art.11 La determinarea venitului net lunar pe membru de familie se au în vedere: 

 - veniturile de natură salarială;  

 - ajutorul social; 

 - ajutorul de şomaj; 

 - alocaţia de stat pentru copii;  

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

- pensiile pentru limită de vârstă, boală, invaliditate, de urmaş, etc.;  

- alte venituri realizate, rezultate din declaraţie pe propria răspundere sau declarate la 

ANAF;  

- alte venituri obţinute în condiţiile legii.   

Venitul net lunar pe persoană se stabileşte pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor 

doveditoare, potrivit legii. 

 

 Art.12 (1) La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanţilor de locuinţe se vor 

avea în vedere:  

  - situaţia locativă actuală;  

  - starea civilă actuala; 

  - venitul net lunar/ membru;  

  - starea sociala 

  - vechimea cererii solicitantului;  

  - nivelul de studii/si sau pregătirea 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 obţinerea unei 

locuinţe - parte integrantă din prezentul regulament 

 

 Art.13 (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) Serviciul Urbanism AT,Autorizări Transporturi 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 

locuinţa este ocupata de către alte persoane decât titularul si cele menţionate în 

contractul de închiriere, se va proceda la rezilierea contractului şi evacuare, în condiţiile 

legii. 

 Art.14 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.15 Soluţionarea cererilor de recazare  

Cererile de recazare se înaintează comisiei locative de către titularul contractului de 

închiriere valabil încheiat cu proprietarul.  



 Chiriaşul poate cere recazarea într-o locuinţă disponibilă, proprietate a oraşului Lipova. 

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 (venituri insuficiente  <400 lei/familie) în vederea acoperirii 

cheltuielilor rezultate din chirie şi a cheltuielilor comune; 

- când 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 utilităţi. 

 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 la Serviciul Urbanism AT prin Registratura  primăriei. 

 

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

astfel: 

- admiterea cererii, sens în care se va emite o hotărâre de consiliu în acest sens sau 

- respingerea motivată a cererii de recazare. 

Nu se admite recazarea în imobilele revendicate conform legilor speciale. 

   Se interzic recazarea pe baza unor înţelegeri care presupun obţinerea unor beneficii cu 

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

contractelor de închiriere. 

 

Art.16 Perfectarea contractelor de închiriere 

(1) Perfectarea contractelor de închiriere se realizează urmare a repartiţiilor de locuinţe 

emise de Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi 

repartizarea locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova, 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 încheie în termen de maxim 30 de zile de la data înştiinţării 

solicitantului despre îndeplinirea condiţiilor în vederea repartizării unei locuinţe din 

proprietatea oraşului Lipova . 

 (3) În cazul în care, cu excepţia unor cazuri de forţă majora, temeinic justificate, 

persoana îndreptăţită să i se repartizeze o locuinţă, proprietate a oraşului Lipova, nu se 

prezintă pentru a semna contractul de închiriere, pierde dreptul de a mai depune 

vreodată dosar în acest sens şi poate fi obligat la plata unor daune-interese 

compensatorii. 

 (4) În acest caz, locuinţa se va atribui (în cascadă) următoarelor persoane clasate, sau 

în lipsa lor, se va organiza o nouă procedură.  

 

Art.17 Prelungirea contractelor de închiriere 

Documentele solicitate de Serviciul Urbanism AT, 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 taxelor 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 adeverinţă (documente) cu veniturile pe care le realizează membrii 

majori cu drept locativ în locuinţă. 

 

 



Art. 18 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. 

 

Art.19 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.20 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor aparţinând oraşului Lipova 

Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor aparţinând Oraşului Lipova 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 Primarul 

Oraşului Lipova nota de constatare prin care se aduce la cunoştinţa deteriorările 

constatate; 

d) verificarea de către personalul de specialitate 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 personalul de specialitate 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 reparaţiilor, compensaţiilor etc. se va face prin HCL, in baza cererii chiriaşului. 

 

CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.21 Prevederile prezentului regulament se completează şi cu dispoziţiile actelor 

normative în vigoare privind realizarea, închirierea, întreţinerea, exploatarea şi 

administrarea locuinţelor. 

 Anexele I şi II fac parte din prezentul regulament. 

 

 

 

                                   

 

 

 



 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul privind repartizarea locuinţelor 

 

 

 

Criterii de stabilire a ordinii de ierarhizare pentru obţinerea unei locuinţe 

 

 

 

Criterii punctaj Punctaj 

acordat 

1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA   

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat  10  

1.2. Tolerat in spaţiu 7  

1.3.Suprafata locuibilă deţinută ( 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) căsătorit 6  

b) necăsătorit 4  

2.2 Număr de persoane în/ la întreţinere   

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 numărul 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 instituţiile de ocrotire socială 10  

b)Sunt persoane invalide ( gradul I sau II cu dizabilitate ) au 

boli cronice şi transmisibile – TBC, SIDA, etc, sau în întreţinere 

persoane cu dizabilitate  

10  

c) sunt veterani sau văduve de război 10  

d) Sunt urmaşi ai eroilor sau luptătorilor din revoluţia de la 

1989 

10  

e)Sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu 

începere de la 1 martie 1945 

10  

f) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în instituţii de 

interes public general ( sănătate, învăţământ, justiţie, armată, 

cercetare, administraţie ) 

10  

g) Chiriaşii cărora li s-a pus în vedere prin hotărâre 

judecătorească să evacueze locuinţa, ca urmare a redobândirii 

dr. de proprietate a foştilor proprietari 

10  

h) Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate 10  

i) Persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in 

condiţiile Legii 416/2001 şi HG 1149/2002  

10  

5.VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI   

a) până la un an 1  



b) între un an şi doi ani 2  

c) între doi şi trei ani 3  

d) între trei şi patru ani 4  

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

6.NIVELUL DE STUDII ŞI /SAU PREGATIRE 

PROFESIONALĂ 

  

a) cu şcoală generală şi/sau cu , calificare la locul de muncă 5  

b) cu studii medii şi/sau cu calificare la locul de muncă 7  

c) cu studii superioare 10  

7. DOMICILIUL ACTUAL   

7.1 în Oraşul Lipova   

a) perioada cuprinsă între 1 şi 2 ani 2  

b)perioada mai mare de 2 ani 5  

7.2 în Oraşul Lipova   

a) cu loc de munca in Oraşul Lipova 5  

b) cu loc de munca in alta localitate 2  

8. TOTAL GENERAL PUNCTAJ DOSAR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ :  

Criteriile de ierarhizare prevăzute prin punctaj, au în vedere titularul dosarului şi implicit 

rezolvarea situaţiei locative a acestuia. În consecinţă, se punctează numai titularul 

dosarului, cu excepţia punctajului obţinut din venituri, când se au în vedere veniturile 

tuturor persoanelor din familie.  

Obligativitatea anunţării schimbării spaţiului unde titularul locuieşte se face în termen de 

30 zile de la intervenţia modificări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXA nr. II la Regulament privind repartizarea locuinţelor 

 

 

 

 

Lista acte justificative pe care solicitanţii trebuie să le prezinte în vederea 

analizării cererilor depuse 

 

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

2. copie după act de identitate pentru toţi membrii familiei cu acelaşi domiciliu  

3. copie după certificat naştere pentru minori  

4. copie după certificatul de căsătorie, sau sentinţa divorţ si sentinţa de încredinţare copil 

5.adeverinţă de venit, cupoane de pensie, adeverinţă ajutor social şi sau alte forme 

legale de venit - din care să reiasă venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor 

familiei solicitante  

6. declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele majore ca nu realizează venituri  

7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul ca ,,nu a deţinut şi nu 

deţine în proprietate o locuinţă , nu a înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990, nu a 

beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu 

deţine în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat’’.  

8. documente justificative privind suprafaţă locuibilă (contract de închiriere,contract 

vânzare cumpărare, certificat fiscal etc.) 

 9. declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă vechimea domiciliului in Lipova  

10. acte studii solicitant  

11. acte doveditoare pentru solicitanţii care se încadrează în următoarele categorii: 

 - provin din instituţiile de ocrotire socială ; 

 - sunt persoane invalide (gradul I sau II cu dizabilitate), au boli cronice si transmisibile 

TBC,SIDA, etc., sau au în întreţinere persoane cu dizabilităţi  

- Sunt veterani sau văduve de război ; 

- Sunt urmaşi ai eroilor sau luptătorilor din Revoluţia de la 1989 ;  

- Sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu începere de la 1 Martie 

1945; 

- Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în instituţii de interes public general 

(sănătate, învăţământ, justiţie, armata, cercetare, administraţie)  

- Chiriaşii cărora li s-a pus in vedere prin Hotărâre Judecătorească să evacueze locuinţa, 

ca urmare a redobândirii dreptului de proprietate a foştilor proprietari;  

 - Solicitaţii care provin din rândul persoanelor repatriate;  

- Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social în condiţiile legii nr. 416/2001 şi 

H.G nr. 1149/2002.  

12. Dosar 

 

 

 

 

 


