
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 
HOT Ă RÂREA Nr.,35 

Din 	30 	2017 

Privind: modiflcarea si completarea Hot ărârii Consiliului Local nr.138/2006 
privind criteriilepentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea cererilor de locuin ţă  i în 
repartizarea locuin ţelor pentru tineri, destinate închirieri i 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 	 ţO. A2 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţăO Yzrîn data de 

30 /O. 2017; 
Având în vedere: 

- adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale ,Administratiei Publice si Fondurilor Europene 
106201/2017; 

-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr. 	 2/7 
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public ş i 

privat,înregistrat sub nr. 	 /O 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,4 si 5 
- art. 14 din din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 1 52/1 998 privind înfiinţarea Agen ţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
- art. 36,alin.6,lit.a,pct. 17 din Legea 21 5/2001 a administra ţiei publice locale, republicat ă  

în 2007: 
- art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei publice 

locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art. 1. Se aprob ă  modificarea si completarea Hot ărârii Consiliului Local al rnunicipiului 

Tecuci nr.138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea cererilor 
de locuinţă  ş i în repartizarea locuin ţelor pentru tineri, destinate închirierii,conform anexei 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Prirnarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grij a secretarului municipiului 

Tecuci. 

y 
, 

SECRETAR 
i Jr Va1ace 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 din /, ,/& 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea si completarea Hot ărârii Consiliului Local 
nr. 1 38/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea 

cererilor de locuin ţă  si în repartizarea locuin ţelor pentru tineri, destinate închirierii 

La nivelul municipiului Tecuci exista la aceasta data un numar de 128 unitati 

locative realizate prin programul de investitii al ANL.Acestea au fost receptionate in anii 

2009 respectiv 2014,fiind transmise spre administrare municipiului Tecuci.Repartitia 

locuintelor se face pe baza analizarii cererilor de locuinte pentru tineri de catre Comisia de 

analiza a solicitarilor de locuinta. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în 

soluţionarea acestora se fac anual, pân ă  la sfâr şitul lunii februarie a anului respectiv, luându-

se în considerare cererile depuse pân ă  la sfâr şitul anului precedent. 

Criteriile care stau la baza analizei dosarelor depuse sunt stabilite si aprobate de 

Consiliul local pe baza criteriilor cadru din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 1 52/1998.Datorita modificarilor 

legislative intervenite se impune adoptarea unei noi hotarari de actualizare a criteriilor 

aprobate in anul 2006. 

Prin HCL 162/2017 a fost aprobata propunerea de modificare a HCL 138/2006 

prin care au fost aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate.Urmare a transrniterii 

hotararii Ministerul Dezvoltarii Regionale,Administratiei a avizat favorabil propunerile 

Consiliului local sub rezerva efectuarii unor modificari si completari privind actele 

justificative,perioada locului de munca si situatia tinerilor specialisti din invatamant si 

sanatate. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

aI ţ{i ţuOae 
C~î 

Catalin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	din 	 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind : modificarea si cornpletarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.13812006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea 
cererilor de locuin ţă  si în repartizarea locuin ţelor pentru tineri, destinate închirierii 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. 13 8/2006 au fost 
aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea cererilor de locuin ţă  si 
în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. 

In conformitate cu prevederile art.14 din HG 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a Legii rLr. 1 52/1 998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, stabilirea solicitanţilor care au acces la locuin ţe şi a ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condi ţiile alin. (1) şi (2), precum şi 
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizeaz ă  în mod obligatoriu 
după  criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu 
avizul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administraţiei Publice, de autorit ăţile 
administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuin ţe. Prin 
adresa 1 062 1 0/20 1 7 a fost transmis avizul conditionat al ministerului. 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

ingGradea 



Anexa la HCL 

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu ţionarea cererilor de locuin ţă  si 
în repartizarea locuin ţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul 
Tecuci 

A. Criterii de acces la locuinţă : 
1 .Titularul cererii de repartizare a unei locuin ţe pentru tineri, destinat ă  închirierii, trebuie să  
fie major, în vârst ă  de până  la 35 de ani la data depunerii cererii, si să  poată  primi repartiţie 
pentru locuinţă  în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. 

Cererea de locuin ţă  se efectuează  numai individual si în nume propriu. 
2.Titularul cererii de locuinţă  şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - so ţ/soţie, copii şi/sau 
alte persoane aflate în între ţinerea acestuia - trebuie s ă  nu deţină  şi să  nu fi deţinut o altă  
locuinţă  în proprietate şi/sau să  nu fie beneficiarul unei alte locuin ţe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unit ăţii administrativ-teritoriale sau a unit ăţii în care îşi desfaşoară  
activitatea, în municipiul Tecuci. 
NOTĂ : 
Restricţia referitoare la nede ţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuin ţele 
înstrăinate în urma unei ac ţiuni de partaj sau locuin ţele trecute în proprietatea statului în mod 
abuziv şi care nu au fost retrocedate în natur ă. Restricţia nu se aplică  în cazul deţinerii cu 
chirie a unui spaţiu locativ în cămine de famili şti sau nefamili şti, precum şi chiriaşilor din 
locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicit ări de retrocedare sau care 
sunt retrocedate c ătre fo ştii proprietari. Prin c ămine de fami1iti sau nefami1iti se în ţelege 
clădirile dotate cu camere de locuit individuale si dependinţele, dotările si utilităţile comune. 
De asemenea, restric ţia nu se aplică  în situaţia în care titularul cererii de locuin ţă  si ceilalţi 
membrii ai familiei acestuia - o ţ/oţie, copii i/sau alte persoane af1ate în între ţinerea 
acestuia deţin, alături de alte persoane, cotep ărţi dintr-o locuinţă, dobândită  în condiţiile legii. 
3. Titularul cererii de locuinţă  trebuie să  îşi desfaşoare activitatea în municipiul Tecuci. 
4. Repartizarea locuin ţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât 
locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmeaz ă  a fi finalizate în cadrul unor 
obiective de investi ţii aprobate şi cuprinse în programul de construc ţii de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii. 
NOTĂ : 
- Lista de priorităţi se stabile şte anual. 
- Solicitanţii înscri şi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1,2 şi 3, care nu 
pot beneficia de repartizarea unei locuin ţe în lirnita fondului disponibil în anul respectiv, pot 
primi reparti ţii în anii urrnători, în lirnita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de 
prioritate stabilită . 
B. Criterii de ierarhizare stabiite prin punctaj. 



]. Situaţia locativă  actuală . 
1. 1. Chiria$ în spaţiu din fond locativ privat•............... 10 pct. 
1.2. Tolerat în spaţiu. ..................................................... 7 pct. 
1. 3. Suprafaţa locuibilă  deţinută  (cu chirie, tolerat în spa ţiu): - mp / locatar: 
a) rnai mare de 15 rnp ş i până  la 18 mp inclusiv• ....... .... 5 pct. 
b) mai mare de 12 mp şi până  la 15 mp inclusiv• ........7 pct. 
c) 8 mp ş i până  la 12 mp inc1usiv ................................9 pct. 
d) mai mică  de 8 mp . ..................................................10 pct. 
NOTA: 
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată  suprafaţa locativă  a imobilului se împarte la num ărul 
total al locatarilor, în care sunt inclu ş i şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de 
locuinţă, dar care locuiesc în acela şi imobil. In cazul spaţiilor locative închiriate, suprafa ţa 
locativă  deţinută, conform contractului de închiriere se împarte numai la nurn ărul membrilor 
farniliei solicitantului de locuin ţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului 
de locuinţă  se va avea în vedere componenţa familiei definit ă  la cap. A, pct.2. 

2. Starea civilă  actuală. 
2.1. Stare civil ă : 
a) căsătorit• ...................1 0 puncte 
b) necăsătorit .  ................. 8 puncte 
2.2. Număr de persoane în între ţinere: 
a) copii 
-1 copil• ..........................2 puncte 
- 2 copii. ...........................3 puncte 
- 3 copii. ...........................4 puncte 
- 4 copii• ........................... 5 puncte 
- 4 copii . ........................ 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil 
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora• ................. 2 puncte 

3. Starea de sănătate actuală  
Boala de care suferă  solicitantul sau un alt membru a1 familiei ori aflat în 
întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră  în plus . ..........2 puncte 

4. Veclzimea cererii solicitantului 
4.1. până  la 1 an .............1 punct 
4.2. între 1 şi 2 ani .  ......... 3 puncte 
4.3. între 2 şi 3 ani. ......... 6 puncte 
4.4. între 3 si 4 ani. ......... 9 puncte 
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani. ......... 4 puncte 

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională  
5. 1. fără  studii ş i fără  pregătire profesională  .................5 puncte 
5.2. cu şcoală  generală, fără  pregătire profesional ă  şi/sau cu specializare la 
ocui 

de rnuncă  ........................8 puncte 



5.3. cu studii rnedii, fără  pregătire profesional ă  şi!sau cu specializare la locul 
de muncă  ............................1 O puncte 
5.4. cu pregătire profesional ă, prin studii medii sau profesionale de 
specialitate şi!sau prin studii superioare de scurt ă  durată  ............1 3 puncte 
5.5. cu studii superioare• ................................... 15 puncte 
NOTA: 
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat ş i atestat conforrn legii. 

6. Situaţii locative sau sociale deosebite. 
6.1 .tineri proveniţi din case de ocrotire social ă  şi care au îrnplinit 18 ani• .  ..... 1 5 
puncte 
6.2. tineri care au adoptat sau adopt ă  copii• ............10 puncte 
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate .  .............. 5 puncte 

7. Venitul mediu brut lunar/ membru defaniilie.• 
7.1 mai mic decât salariul minim pe economie• ................ 15 puncte 

7.2 între salariu minim pe economie si salariu mediu brut pe economie: 
10 puncte 

NOTĂ : 
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplic ă  numai solicitanţilor de locuinţă  care au 
îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus. 
In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia 
locativă  constatată  la data efectiv ă  a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest 
caz, solicitanţii a căror situaţie locativă  este sau poate deveni, în mod iminent, grav ă. Dacă  
nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în func ţie de vechimea cererii 
solicitantului, luându-se în considerare data efectiv ă  a înregistrării cererii (ziva!lunalanul), 
având prioritate în acest caz solicitantul a c ărui cerere are vechime mai mare. In cazul când 
departaj area nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitan ţii care au 
punctajul cel rnai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protec ţie socială  (starea 
civilă  + starea de sănătate actuală). 
In cazul locuintelor destinate in mod exclusiv tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate 
se pot propune si adopta criterii specifice in suplimentarea celor prevazute de criteriile-cadru 
,in conditiile legii. 



MlNlT [RIJL D[ZVOLTĂ RI l R[GIONALE, 
AIMlNIIRÂil[I PUBLIC[ Si 
l)NDURlLOR EUROPENL 

CABINET VICEPRIM - MINISTRU 
Nr. 106201/5. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

JUDEŢUL GALAŢ I 

Domnului Primar Cătă lin Constantin HURDUBAE 

Spre tiinţă : 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL GALAŢ I 

Stimate domnule primar, 

• . - =. -. --.--- 

PI Ă F 
Nr 

Ziva 	via 	 Aul 2L 

- --7 	 , 

7OÏ -
~

p1 

La adresa dumneavoastr ă  nr. 45949/17.08.2017, transmis ă  Agenţiei NaiV

iavizarea

entru 
Locuinţe, înregistrat ă  cu nr. 18079/ANLI29.08.2017, redirec ţionataydresa 
nr. 18245/31 .08.2017 Ministerului DezvoLtării RegionaLe, Administra ţiei Pubtic(e 	 uri[or 
Europene unde a fost înregistrat ă  cu nr. 106201/05.09.2017, prin care ne soLici  
propuneriLor de criterii pentru stabitirea ordinii de prioritate în soLu ţionarea cereriLor de 
Locuin ţe si în repartizarea Locuin ţeLor pentru tineri destinate închirierii, v ă  comunicăm 
următoareLe: 

Ţinând cont de prevederiLe art. 8 a[in. (3) diri Legea nr. 152/1998 privind înfiin ţarea Agen ţiei 
NaţionaLe pentru Locuin ţe, repubLicată , cu modifică riLe şi comp[etările uLterioare şi aLe 
art. 14 aLin. (7) i (8) din NormeLe metodotogice pentru punerea în apLicare a prevederiLor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiin ţarea Agen ţiei NaţionaLe pentru Locuin ţe, aprobate prin 
Hotărârea Guvernu[ui nr. 962/2001, cu modific ă ri[e şi compLetări[e utterioare, aviz ăm 
favorabil propuneriLe de criterii pentru stabi[irea ordinii de prioritate în sotu ţionarea 
cereriLor de Locuin ţă  5i în repartizarea Locuin ţeLor pentru tineri, destinate închirierii, 
adoptate prin Hotărârea ConsiLiuLui LocaL aL Municipiutui Tecuci nr. 162/2017, sub rezerva 
efectuării urmă toarelor modificări ş i completări pentru respectarea rigoriLor normative, 
după  cum urmează : 

Preciză riLe privind acte[e justificative introduce dup ă  nota aferent ă  criteriuLui de 
acces nr. 2 se eLimin ă , fiind introduse în cadruL criteriiLor doar orientativ, acestea se aprob ă  
de către consiLiu[ [ocaL într-o [ist ă  separată  care cuprinde toate actele pe care tituLarii 
cereri[or Le vor depune, [ist ă  care nu se supune aviz ării ministeruLui. 

Din textuL criteriu[ui de acces nr. 3 se eLimin ă  prevederite introduse supLimentar care 
exced prevederiLor LegaLe, întrucât criteriiLe de acces prev ăd ca tituLarii cereriLor de 
Locuinţă  să  aibă  Loc de muncă , dar nu condi ţionează  în ceea ce privete vechimea [ocului de 
muncă  sau tipuL contractuLui de munc ă . Potrivit art. 15 a[in. (5) din Norme[e metodo[ogice 
aprobate prin Hot ărârea Guvernu[ui nr. 962/2001, cu modific ă riLe şi comptetă ri[e u[terioare, 
la data repartiz ării Locuinţe[or pentru tineri, destinate închirierii, soLicitan ţii acestora au 
obligaţia să  reconfirme îndeplinirea tuturor criteriiLor de acces. -ln cazul solicitan ţi[or Liber 
profesioniti, ac ţionarilor în cadruL propriiLor societ ăţi, acteLe necesare se prev ăd în [ista cu 
documente justificative. 

Având în vedere ce[e de mai susAstfe[ criteriu[ de acces nr. 3 va avea urm ătoarea forrnulare: 
3. Titu!aru( cererii de !ocuin ţă  trebuie să  îş i desfă oare activitatea în rnunicipiul 
Tecuci. 

Str. Apoodor rr. 17, LaUia No., Seccr 5, Bucurci.i 
4 0372 '. 14 599, Fax: -4 0372 111 S9,-F-cx(: nfomdrap.ro 

wwi.rndrap.rc 



MIN1STERU[. DLZVOCLĂRI l RLCIONALE, 
ADMINISTRAŢ IEI IULIC.E Ş l 
FONDURILOR EUROPENE 

v 	Nota fina[ă  este incomp[et ă  ca formu[are fiind necesar a fi pre[uat si u[timu[ a[ineat 
a[ acesteia: 

În cazul locuintelor destinate în mod exc!usiv tinerilor specialisti din înv ă tământ 
sau sănătate se pot propune si adopta criterii specifice  în suplimentarea ce!or 
prevăzute de criteriile-cadru, în conditii!e legii. 

În situaţia în care nu se vor efectua modific ă ri[e şi comp[etări[e so[icitate prin prezenta 
i/sau se vor aduce modific ări si comp[etări în afara ce[or mai sus precizate, propuneri[e de 

criterii pentru stabitirea ordinii de prioritate în solu ţ ionarea cereri(or de locuin ţă  si în 
repartizarea (ocuin ţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiu( Tecuci, adoptate 
prin Hotă rârea Consi[iu[ui Loca[ a[ Municipiu[ Tecuci nr. 162/2017, vor fi considerate 
neavizate. 

Âvând în vedere prevederi[e tezei a doua a art. 14 aLin. (8) [it. d) din Norme[e metodo[ogice 
pentru punerea în ap[icare a prevederi[or Legii nr. 152/1998 privind înfiin ţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modific ă ri[e şi comp[etări[e u[terioare, v ă  rugăm a ne 
transmite o copie a Hot ă rârii Consi[iu[ui Loca[ a[ Municipiu[ui Tecuci prin care se adopt ă  
forma fina[ ă  a criterii[or, cu modific ă ri[e si comp[etări[e so[icitate. 

Ministeru[ Dezvo[tării Regiona[e, Administra ţiei Pub[ice si Fonduri[or Europene îi exprim ă  
întreaga disponibi[itate pentru a v ă  sprijini în demersuri[e pe care Le ve ţi întreprinde. 

Cu stimă , 

MINISTRUL DEZVOLT 

ş l 

STRÂŢ IEI PUBLICE 

r. Apoodcr fl. 1 t, Lattra Nord, Sector 5, Bucirect 
leL: q4 0372 1 1 4 599, Fax: 4 0372 11 549, S-maL: in(omdrap.ro 
wvw.mdrap.rc 


