
II. Instrucţiuni  pentru acordarea punctajelor de la lit. B  
şi acte doveditoare privind  situaţiile respective 

 
 
 

1.1. Se dovedeşte prin contract de închiriere înregistrat la organele fiscale competente. 
1.2. Se declară pe propria răspundere că solicitantul este tolerat în spaţiu. 
1.3. Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit.Ea cuprinde suprafaţa 

dormitoarelor şi a camerei de zi.  
1.3.1.Punctajul se calculează prin împărţirea suprafeţei locuibile astfel definite, la numărul de 

persoane care locuiesc în spaţiul închiriat. (aşa cum se poate dovedi din listele de cheltuieli către 
asociaţia de proprietari sau alte utilităţi). Se dovedeşte cu  listele de cheltuieli ale asociaţiei de 
proprietari sau alte utilităţi. 

1.3.2.În cazul celor toleraţi în spaţiu se are în vedere toată suprafaţa locativă, nu numai cea 
ocupată de familia solicitantului, suprafaţă care se împarte la numărul total de locatari ai locuinţei 
respective.  

Se dovedeşte prin actul de proprietate pentru  apartament. Numărul de persoane care 
locuiesc în comun în apartament se declară de către solicitant pe propria răspundere; 
2.1. Se dovedeşte prin certificatul de căsătorie. 
2.2. Se dovedeşte prin a) certificate de naştere şi b) Decizie de încredinţare a minorului, emisă de 

autoritatea competentă, Sentinţă de divorţ, prin Contract autentificat de întreţinere în cazul 
persoanelor majore sau adeverinţă de la Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 
pentru însoţitori.  

3. Se dovedeşte prin adeverinţă de la medic specialist şi cuprinde bolile prevăzute în anexa nr. 2  din 
OUG 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, 
aprobată prin Legea 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Se dovedeşte cu numărul de înregistrare de la înscrierile pentru locuinţele ANL începând  din anul 
2003 acordate de Consiliul Local al Municipiului Arad. 
5. Se dovedeşte cu adeverinţă de la şcoală pentru şcoală generală, diplomă de absolvire a liceului sau 
a şcolii profesionale, pentru studii medii, atestat profesional sau diplomă de absolvire pentru studii de 
specialitate sau studii superioare de scurtă durată, diplomă de licenţă pentru studii superioare. 
6.1. Se dovedeşte cu adeverinţă de la instituţia de ocrotire socială. 
6.2. Se dovedeşte cu documentele corespunzătoare prevăzute de legislaţia în materie de adopţii. 
6.3. Se dovedeşte cu: 
6.3.1. înştiinţarea comunicată de SC RECONS SA sau, după caz, de Primăria Municipiului Arad, 

privind predarea imobilului către noul proprietar. 
6.3.2. notificare de la noul proprietar de neprelungire a contractului de închiriere; 
6.3.3. cu sentinţă de evacuare. 
 


