
III. Metodologia de înscriere la locuinţele ANL 
 
1. (1)Formularul de înscriere (anexa nr. 2), actele justificative care însoţesc cererea, precum şi modul de 
primire a cererilor, vor fi aduse la cunoştinţă publică, prin afişare,  la sediul Primăriei Municipiului 
Arad. 
(2) Perioada de depunere a dosarelor  se va publica  în mass-media locală şi se va stabili de către 
Comisia socială de analizare a dosarelor.  
2. (1). Înscrierile pentru listele de priorităţi pentru locuinţe A.N.L. se vor desfăşura la Serviciul Relaţii 
cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei nr.75, Cam 5.  
(2) Solicitările vor fi înregistrate într-un Registru special, în ordinea depunerii, iar Serviciul  Relaţii cu 
Publicul va elibera o recipisă de primire care va cuprinde un număr de înregistrare. 
 
3. (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere prezentate mai sus, vor depune, într-un dosar 
plic, cerere pentru acordarea unei locuinţe A.N.L., împreună cu actele justificative necesare, după caz, 
specificate în formularul de înscriere, urmând ca, la înscriere, funcţionarul care preia dosarul,  să 
completeze formularul cu criteriile de punctaje prezentat în anexa nr. 2, la prezenta hotărâre, în faţa 
solicitantului.  
(2) Solicitanţii trebuie să opteze la înscriere pentru numărul de camere dorit, cu menţiunea că 
persoanele singure, necăsătorite sau care nu au în întreţinere alte persoane, nu vor putea opta 
pentru mai mult de o cameră, pentru evitarea repartizării unor spaţii excedentare. 
 
4. După încheierea termenului de preluare a dosarelor, acestea vor fi analizate de către comisia socială 
de analiză a cererilor şi centralizate pe listele de priorităţi, constituite pe numărul de camere pentru care 
s-a optat. 
 
5. (1) Listele de priorităţi centralizate vor fi afişate la sediul Primăriei Municipiului Arad timp de 7 zile 
lucrătoare, perioadă în care solicitanţii nemulţumiţi de punctajul şi poziţia de pe liste, pot depune 
contestaţie motivată în scris la Serviciul Relaţii cu Publicul. 
(2) În perioada de contestaţie nu se admite completarea dosarului depus, cu alte acte. 
(3) Contestaţiile vor fi analizate de către Comisia socială de analizare a dosarelor şi repartizare a 
locuinţelor A.N.L. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora. 
(4) În perioada de contestaţie se vor efectua şi verificările pentru conformitate cu cele declarate la 
înscriere, la domiciliile solicitanţilor aflaţi în poziţiile care i-ar îndreptăţi la repartizarea unei locuinţe. 
Cu ocazia verificărilor se vor întocmi Note de constatare pentru conformitate cu realitatea, care vor fi 
semnate de solicitant sau de către alt membru de familie ori martor. Neconcordanţele constatate faţă de 
cele declarate la înscriere şi pentru care s-au acordat punctaje, vor fi analizate de Comisia socială, care 
va decide asupra modului de soluţionare, putând duce la depunctare sau chiar la neacordarea repartiţiei. 
 
6. După analizarea şi soluţionarea contestaţiilor şi a eventualelor neconcordanţe, Comisia socială de 
analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor A.N.L. va supune, spre aprobare, Consiliului Local al 
Municipiului Arad, listele de priorităţi definitive, urmând ca, după aprobare, acestea să fie afişate la 
sediul Primăriei Municipiului Arad. 
 
7. (1) Repartizarea locuinţelor A.N.L. se va face în limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile, 
în ordinea punctajului de pe listele de priorităţi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Arad 
(ordine descrescătoare). 
(2)  Locuinţa atribuită nu poate fi refuzată decât în condiţiile în care se renunţă şi la poziţia ocupată pe 
listele de priorităţi. 
 
8. Contractul de închiriere pentru locuinţele A.N.L. se încheie pentru o perioadă de 5 ani, între Primăria 
Municipiului Arad şi beneficiarul repartiţiei, după modelul contractului-cadru prezentat în anexa nr. 8 la 
H.G.R. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.114/1996, republicată.  
 
9. Locuinţele construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe vor fi administrate de către Primăria 
Municipiului Arad,  prin serviciile de specialitate. 
 


