
ROMÂNIA   
JUDEłUL ARAD              A V I Z A T 
MUNICIPIUL ARAD               Secretar, 
CONSILIUL LOCAL       Lilioara Stepănescu 

      
Proiect 

H O T Ă R Â R E A  nr.________ 
Din__________2009 

Cu privire la aprobarea criteriilor  şi metodologiei de atribuire a locuinŃelor sociale situate în 
Arad, str.Tarafului F.N.  

 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Arad, 
  Având în vedere: 

- iniŃiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive 
înregistrată cu nr. 61.287/23.102009 

- raportul nr. 11.722/23.10.2009 al DirecŃiei de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară 
Arad; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad  nr. 348/30.09.2009 prin care se 
transmite în administrare DirecŃiei de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară Arad un 
număr de 50 locuinŃe sociale ; 

- Hotărârea nr. 304/27.08.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- Prevederile art. 42, art. 43 şi ale art. 48 din Legea nr. 114/1996 legea locuinŃei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- DispoziŃiile HGR nr. 1275/2000, privind aprobarea normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 
 În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. d, art. 36(6) pct. 17 şi art. 45 din Legea 
nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art.1 .-Se aprobă criteriile de calculare a punctajului, metodologia de atribuire şi 
formularul de înscriere în vederea atribuirii a 50 de locuinŃe  sociale situate în Arad 
str.Tarafului F.N., conform anexelor 1 şi 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 .-Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către DirecŃia de Dezvoltare 
şi AsistenŃă Comunitară Arad şi va fi comunicată celor interesaŃi prin grija Serviciului 
Logistica Actelor Administrative. 
 
 
 
  Preşedinte de şedinŃă,    Secretar, 



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ___ din __________ 
 
CRITERIILE DE CALCULARE A PUNCTAJULUI PENTRU LOCUIN łELE 

SOCIALE SITUATE ÎN STR. TARAFULUI FN 
 
a.- Criteriul venitului mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni 
Sub 100 RON  0 pct. 
Între 101 RON şi 300 RON 50 pct. 
Între 301 RON şi 500 RON 100 pct. 
Între 501 RON şi 700 RON 150 pct. 
Între 701 RON şi 900 RON 100 pct. 
Între 901 RON şi 1100 RON 50 pct. 
Între 1100 şi nivelul maxim prevăzut în metodologie* 0 pct. 

 
            b.- CondiŃiile de locuit ale solicitanŃilor 
- locuiesc cu chirie alta decât fond de stat  10 pct. 
- locuiesc cu părinŃii 20 pct. 
- tolerat în spaŃiu  30 pct. 
- locuiesc în locuinŃe improvizate 40 pct. 
- locuiesc într-un adăpost de noapte 40 pct. 

 
c.- Criteriul membrilor de familie  

- câte 10 puncte pentru fiecare membru major al familiei solicitantului   
- 1 copil 10 pct. 
- 2 copii 20 pct. 

 
d.- Starea civilă  

- căsătorit  20 pct. 
- necăsătorit 10 pct.  
- familie monoparentală 20 pct.  
  

 
e.- Criteriul priorit ăŃii conferite de lege 

- tineri căsătoriŃi care au vârsta de până la 35 de ani 10 pct. 
- tineri proveniŃi din instituŃii de ocrotire care au împlinit vârsta de 18 ani 30 pct. 
- pensionari, veterani şi văduve de război 10 pct. 
- eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din 
decembrie 1989, persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, persoanele 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

10 pct. 

- familii beneficiare de prestaŃii sociale (ajutor social, Cantină Socială) 40 pct. 
- câte 10 puncte pentru fiecare persoană cu grad de invaliditate I sau II  
- câte 10 puncte pentru fiecare persoană cu handicap accentuat   
- câte 20 puncte pentru fiecare persoană cu handicap grav   
 
 

Punctaj iniŃial (la depunerea dosarului) _____________ 
Punctaj final  (după efectuarea anchetei sociale) _____________ 

 
* Notă: 

Nivelul maxim prevăzut în metodologie va fi afişat la sediul DirecŃiei de Dezvoltare şi 
AsistenŃă Comunitară la data depunerii dosarelor.  



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ___ din __________ 
 
 

METODOLOGIA DE ATRIBUIRE  
A LOCUIN łELOR SOCIALE SITUATE ÎN ARAD, STR. TARAFULUI F.N. 

 

Art. 1  Potrivit HCLM Arad nr. 348/30.09.2009 un număr de 50 de  locuinŃe sociale  
vor fi administrate de DirecŃia de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară Arad şi vor fi atribuite 
prin închiriere familiilor sau persoanelor cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în 
ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de 
Institutul NaŃional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior datei aprobării criteriilor prin 
hotărâre a consiliului local, prin comisia de analizare a solicitărilor de locuinŃe sociale, 
constituită după cum este specificat la art. 2. 

Termenul de familie se ia în considerare în accepŃiunea Legii nr. 416 / 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. Mai concret, în sensul legii menŃionate, termenul familie 
desemnează soŃul şi soŃia sau soŃul, soŃia şi copiii lor necăsătoriŃi, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună. Este asimilată termenului familie şi situaŃia persoanei necăsătorite care locuieşte 
împreună cu copiii aflaŃi în întreŃinerea sa, de asemenea se asimilează termenului familie 
bărbatul şi femeia necăsătoriŃi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună. Tot conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prin 
termenul copil se înŃelege copilul provenit din căsătoria soŃilor, copilul unuia dintre soŃi, copilul 
adoptat, precum şi copilul încredinŃat unuia sau ambilor soŃi ori dat în plasament familial sau 
pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii, iar prin termenul persoană singură se 
înŃelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură. 

Art. 2  Comisia de analizare a dosarelor şi repartizare a locuinŃelor sociale pentru 
persoanele menŃionate la art. 1, a fost desemnată prin Hotărârea nr. 304/27.08.2009 a 
Consiliului Local al Municipiului Arad.  

Art. 3  Formularul de cerere, actele justificative care însoŃesc cererea de depunere a 
acestora, se vor publica prin afişare la sediul DirecŃiei de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară 
Arad, timp de 10 zile lucrătoare, după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad 
a metodologiei de atribuire, criteriilor de calcul a punctajului şi a formularului de înscriere. 
Totodată, informaŃiile privind perioada şi locul de depunere a dosarelor vor fi publicate în 
mass-media locală. 

Art. 4  (1) Înscrierile pentru lista de priorităŃi pentru locuinŃele sociale se vor desfăşura 
timp de 10 zile lucrătoare între orele 8-17, la sediul DirecŃiei de Dezvoltare şi AsistenŃă 
Comunitară Arad, Palatul Cenad camera 8. După înregistrarea dosarului titularului cererii i se 
va elibera un număr de înregistrare. 

  (2) Perioada de înscriere se aduce la cunoştinŃa publică prin afişaj şi prin 
publicare în cotidian local de mare tiraj. 

Art. 5  (1) Pot solicita locuinŃă socială, următoarele categorii de persoane: tinerii care au 
vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniŃi din instituŃii de ocrotire socială şi care au împlinit 
vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi 
văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinŃei faŃă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi faŃă de 
persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăŃite. 

  Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Arad; 



 (2) Nu pot beneficia de locuinŃe sociale persoanele sau familiile care: 

a) deŃin in proprietate o locuinŃă; 

b) au înstrăinat o locuinŃă după data de 1 ianuarie 1990; 

c) au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 
locuinte; 

d) deŃin, în calitate de chiriaş, o alta locuinta din fondul locativ de stat. 

e) persoanele sau familiile cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 
12 luni egal cu sau peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie 
comunicat de Institutul NaŃional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior 
datei aprobării criteriilor prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 6  Persoanele care îndeplinesc condiŃiile de la art. 5 vor depune, într-un dosar tip 
biblioraft, cerere pentru acordarea unei locuinŃe sociale, împreună cu actele justificative 
necesare, după caz. Actele justificative necesare pentru completarea dosarului sunt: 

� Actul de identitate al solicitantului (în copie) 

� Actele de identitate ale tuturor membrilor de familie care au împlinit 14 ani (în copie) 

� Certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei (în copie) 

� Certificatul de căsătorie (în copie) 

� Certificatul de deces (în copie) – dacă este cazul 

� AdeverinŃă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în 
adeverinŃă se va menŃiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia; 

� AdeverinŃă de la AgenŃia JudeŃeană de Ocuparea ForŃei de Muncă  pentru persoanele apte 
de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala, 
eliberate în luna depunerii cererii sau luna anterioară; 

� Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor 
de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaŃie de sprijin; 

� AdeverinŃe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menŃiona ultimul venit net şi 
venitul net lunar pe ultimele 12 luni; 

� Taloanele sau adeverinŃele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiŃiile 
legii pensiilor şi asigurărilor sociale; 

� AdeverinŃe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menŃioneze veniturile 
realizate de membrii majori ai familiei;  

� AdeverinŃe eliberate de direcŃia fiscală, în care să se menŃioneze veniturile realizate de 
membrii majori ai familiei;  

� AdeverinŃă privind proprietăŃile agricole; 

� SentinŃe de divorŃ, sentinŃe de încredinŃare copii, sentinŃe de stabilire pensii alimentare 
actualizate (în copii); 

� Orice altă dovadă de venit ; 

� Contractul de închiriere / subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil 
pentru anul în curs (în copie); 

� Contractul de închiriere / vânzare-cumpărare al părinŃilor pentru solicitanŃii care locuiesc 
împreună cu aceştia (în copie); 

� Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecŃie specială 
(în copie); 



� Acte doveditoare pentru solicitanŃii proveniŃi din instituŃii de ocrotire socială, cu 
specificarea perioadei de internare (în copie); 

� Actele de studii (în copie) 

� DeclaraŃie notarială potrivit căreia solicitantul nu deŃine locuinŃă proprietate personală, nu a 
înstrăinat o locuinŃă proprietate după 1.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în 
credite şi execuŃie pentru realizarea unei locuinŃe şi nu deŃine în calitate de chiriaş o altă 
locuinŃă fond locativ de stat (conform Legii nr. 114 / 1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

� DeclaraŃie notarială prin care titularul acceptă atribuirea unei locuinŃe sociale, 1 cameră  
(sub 35,97 mp) pentru familia sa. 

� Cazier judiciar (pentru toŃi adulŃii din familie) 

� Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate 

� AdeverinŃă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război 

� Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii recunoştinŃei faŃă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, 
precum şi faŃă de persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

La depunerea dosarului, fiecare titular are obligaŃia de a prezenta şi actele în 
original, pentru certificarea corectitudinii acestora. 

La depunerea solicitării, funcŃionarul care preia dosarul va completa, în faŃa 
solicitantului, formularul cu criteriile de calculare a punctajelor prezentat în Anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre, în concordanŃă cu actele anexă şi declaraŃiile solicitantului la data depunerii 
dosarului.  

Art. 7  După încheierea termenului de preluare a dosarelor, se vor efectua anchetele 
sociale de către serviciile de specialitate din cadrul D.D.A.C Arad în termen de 20 zile 
lucrătoare. 

Art. 8  SolicitanŃilor care vor ocupa primele 70 de poziŃii pe lista de priorităŃi li se vor 
efectua anchete sociale pentru verificarea situaŃiei sociale şi materiale şi a veridicităŃii 
declaraŃiilor. În condiŃiile în care după efectuarea anchetelor sociale vor fi excluse de pe liste un 
număr mai mare de 20 de familii se vor efectua anchete sociale, pe grupe de câte 5, şi 
următorilor clasaŃi, până la completarea numărului de 50 familii beneficiare. 

  Ancheta socială are rol determinant în stabilirea listei finale a celor 50 
beneficiari, cu respectarea criteriilor prevăzute în Anexa 1. 

  În cazul în care cele constatate cu ocazia efectuării anchetei sociale, duc la 
modificarea punctajului iniŃial aceasta se va consemna în ancheta socială la „concluzii şi 
propuneri” şi punctajul final va fi consemnat pe fişa de „criterii de calculare a punctajului”. 

Ancheta socială are rol de departajare în cazul mai multor solicitanŃi cu punctaj 
egal. 

Comisia va analiza dosarele pentru care s-au efectuat anchetele sociale şi va 
stabilii lista finală a beneficiarilor. 

Art. 9  În cazul apariŃiei unor modificări esenŃiale în situaŃia socială şi materială a 
familiilor care se clasează pe locurile 1 – 50 pe listele finale de priorităŃi sau în cazul renunŃării 
unora dintre solicitanŃi, lista va fi completată cu următorii clasaŃi. 



Art. 10 Listele de priorităŃi finale vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Arad, urmând ca după aprobare să fie afişate la sediul Primăriei Municipiului Arad şi la sediul 
DirecŃiei de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară Arad. 

Art. 11 Atribuirea celor 50 locuinŃe sociale pentru familiile menŃionate la art. 1, se va face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de către comisia de repartizare a locuinŃelor sociale, 
constituită prin HCLM nr. 304/2009. Repartizarea locuinŃelor se va face de către comisie.  

LocuinŃele situate la parterul imobilului vor fi repartizate cu prioritate familiilor 
care au în componenŃă cel puŃin o persoană cu handicap (grav sau accentuat), o persoană 
încadrată în gradul I sau II de invaliditate sau o persoană vârstnică cu probleme de mobilitate. 

   Beneficiarilor li se vor întocmi bonuri de repartiŃie. 

LocuinŃa socială atribuită nu poate fi refuzată decât în condiŃiile în care se 
renunŃă şi la dreptul locativ astfel câştigat. 

Art. 12 Contractul de închiriere pentru locuinŃele sociale se încheie de către DirecŃia de 
Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară Arad şi beneficiarul repartiŃiei, în conformitate cu anexa 8 a 
HGR nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul utilizării necorespunzătoare a spaŃiului şi a încălcării prevederilor se vor 
aplica sancŃiunile stabilite prin contract, inclusiv desfiinŃarea unilaterală a contractului.  

Utilizarea necorespunzătoare a spaŃiului sau încălcarea prevederilor contractului 
vor fi stabilite de către o comisie numită prin dispoziŃia conducătorului unităŃii care va primi în 
administrare cele 50 de locuinŃe sociale. 

Beneficiarii locuinŃelor sociale nu au dreptul să subînchirieze, să transmită 
dreptul de locuire sau să schimbe destinaŃia spaŃiului închiriat, sub sancŃiunea rezilierii 
contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinŃei şi clădirii, după caz. 

Dosarele depuse pentru obŃinerea unei locuinŃe sociale a căror titulari nu au 
beneficiat de atribuirea uneia din cele 50 de locuinŃe vor fi predate Primăriei Municipiul Arad – 
Serviciul Fond Locativ, în vederea respectării prevederilor art. 21 alin (2) din H.G.R. 
1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la aprobarea Normelor 
Metodologice  pentru punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.  
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (CERERE)  
DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUIN łE SOCIALE  

 
Subsemnatul/a _________________________________ , CNP ___________________ 

cu domiciliul în Arad, str. ________________________________ nr. __________ bl. 

________ sc. _______ ap. _____, locuind în fapt în Arad, str. 

________________________________ nr. __________ bl. ________ sc. _______ ap. _____, 

telefon ______________, având CI/BI/CIP seria ______ nr. _________________ eliberat de 

________________________________ la data de ____________________, solicit o locuinŃă 

socială. 

 

Arad, la data ____________     Semnătura 

       
 _____________________________ 

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere 

� Actul de identitate al solicitantului (în copie) 
� Actele de identitate ale tuturor membrilor de familie care au împlinit 14 ani (în copie) 
� Certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei (în copie) 
� Certificatul de căsătorie (în copie) 
� Certificatul de deces (în copie) – dacă este cazul 
� AdeverinŃă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în 

adeverinŃă se va menŃiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia; 
� AdeverinŃă de la AgenŃia JudeŃeană de Ocuparea ForŃei de Muncă  pentru persoanele apte 

de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala, 
eliberate în luna depunerii cererii sau luna anterioară; 

� Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor 
de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaŃie de sprijin; 

� AdeverinŃe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menŃiona ultimul venit net şi 
venitul net lunar pe ultimele 12 luni; 

� Taloanele sau adeverinŃele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiŃiile 
legii pensiilor şi asigurărilor sociale; 

� AdeverinŃe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menŃioneze veniturile 
realizate de membrii majori ai familiei;  

� AdeverinŃe eliberate de direcŃia fiscală, în care să se menŃioneze veniturile realizate de 
membrii majori ai familiei;  

� AdeverinŃă privind proprietăŃile agricole; 
� SentinŃe de divorŃ, sentinŃe de încredinŃare copii, sentinŃe de stabilire pensii alimentare 

actualizate (în copii); 
� Orice altă dovadă de venit ; 
� Contractul de închiriere / subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil 

pentru anul în curs (în copie); 
� Contractul de închiriere / vânzare-cumpărare al părinŃilor pentru solicitanŃii care locuiesc 

împreună cu aceştia (în copie); 
� Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecŃie specială 

(în copie); 
� Acte doveditoare pentru solicitanŃii proveniŃi din instituŃii de ocrotire socială, cu 

specificarea perioadei de internare (în copie); 



� Actele de studii (în copie) 
� DeclaraŃie notarială potrivit căreia solicitantul nu deŃine locuinŃă proprietate personală, nu a 

înstrăinat o locuinŃă proprietate după 1.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în 
credite şi execuŃie pentru realizarea unei locuinŃe şi nu deŃine în calitate de chiriaş o altă 
locuinŃă fond locativ de stat (conform Legii nr. 114 / 1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

� DeclaraŃie notarială prin care titularul acceptă atribuirea unei locuinŃe sociale, 1 cameră  
(sub 35,97 mp) pentru familia sa. 

� Cazier judiciar (pentru toŃi adulŃii din familie) 
� Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate 
� AdeverinŃă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război 
� Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii recunoştinŃei faŃă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, 
precum şi faŃă de persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 Arad           
 Solicitant 
 La_______________ 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la aprobarea criteriilor şi metodologiei de atribuire a locuinŃelor sociale situate în 

Arad, str.Tarafului F.N. 
 
 
 

  Primarul municipiului Arad, 
  Având în vedere; 
 Prevederile art. 42  din Legea nr. 114/1996, privind locuinŃele, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a HGR nr.1275/2000, privind Normele metodologice 
pentru punerea  în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, au acces la locuinŃă socială în 
vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în 
ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de 
Institutul NaŃional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează 
cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinŃa. 
 LocuinŃele sociale se repartizează de către autorităŃile administraŃiei publice locale care 
le au în administrare, în baza criteriilor stabilite de către aceştia categoriilor de persoane 
prevăzute la art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 Prevederile Hotărârii nr. 348/30.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad prin 
care se aprobă darea în administrare către DirecŃia de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară a unui 
număr de 50 de locuinŃe sociale situate în Arad, str. Tarafului F.N.; 
  
 łinând seama de aceste aspecte, 
 

P R O P U N  
 
 

            Spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad prezentul proiect de 
hotărâre  privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de atribuire a locuinŃelor sociale situate în 
Arad, str. Tarafului F.N. 
 
 
 
         P R I M A R, 
     Ing. Gheorghe Falcă 
        

 



 

CCOONNSSII LL II UULL   LL OOCCAALL   AALL   MM UUNNII CCII PPII UULL UUII   AARRAADD  
DIRECł IA DE DEZVOLTARE Ş I  ASISTENłĂ  COMUNITAR Ă 

România 310130 – Arad, Bd. RevoluŃiei nr. 75, tel: 0257 -270715 

Serviciul autoritate tutelară, juridic, protecŃie a minorilor şi familiei 

Nr.______/_________2009 

 
                DE ACORD, 
                       VICEPRIMAR 
              Levente Bognar 
            

Raport de specialitate 
Privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de atribuire a unui număr de 50 de locuinŃe sociale 

situate în Arad, str.Tarafului F.N.  
 
  Prin Hotărârea nr.348/30.09.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a 
aprobat atribuirea spre administrare către DirecŃia de Dezvoltare şi AsistenŃă Comunitară Arad 
a 50 de locuinŃe sociale situate în Arad, str.Tarafului F.N. 
  Conform actelor normative în vigoare privind accesul la o locuinŃă, Consiliul 
Local Municipal are obligaŃia de a stabili în condiŃiile legii, ordinea de prioritate pentru 
repartizarea locuinŃelor,  în baza criteriilor stabilite anual de către acesta, prin evaluarea şi 
reanalizarea situaŃiei socio-economico-familială. În contextul principiilor care guvernează 
asistenŃa socială, dreptul la o locuinŃă, este un drept recunoscut de Carta europeană a drepturilor 
omului, este un drept fundamental inerent dezvoltării sociale a fiinŃei umane. 
  Accesul la o locuinŃă face parte din categoria nevoilor sociale, care satisfăcută, 
duce la creşterea calităŃii vieŃii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 
  Lipsa unei locuinŃe şi imposibilitatea asigurării uneia pot avea însă efecte mult 
prea grave asupra vieŃii individului/familiei confruntate cu această problemă. 
  łinând seama de aceste aspecte şi de prevederile Legii 114/1996 republicată, 
legea locuinŃei şi HG nr.1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
Legii locuinŃei, 
 

P R O P U N E M 
 

 Spre analiză şi aprobare criteriile şi metodologia de atribuirea a 50 de locuinŃe sociale 
situate în Arad str.Tarafului F.N. 
 
 
 

Director executiv,        Şef serviciu prestaŃii sociale,          Şef serviciu autoritate tutelară,  
                       juridic, protecŃie a minorilor şi 
familiei, 

    Erika Stark   Cezar Jancă                  Lucia Bulboacă 



  
 


