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PROPUNERI PE MARGINEA HOTĂRÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  

a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996,  

aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 1.275/ 2000  

 

Cluj-Napoca, 19.08.2016 

 

 

Despre Campania Căși sociale acum!, derulată în Cluj-Napoca de Fundația Desire  

În ultimii șapte ani, Fundația Desire din orașul Cluj a documentat prin diverse metode 

problemele de locuire existente la nivel local, dar și în multe alte localități din țară, precum și 

la nivel național. Astfel am identificat trei mari aspecte ale unei incluziuni locative dezirabile: 

(1) legalizarea locuirii informale,  

(2) prevenirea şi interzicerea evacuărilor forțate,  

(3) asigurarea dreptului la locuință a persoanelor marginalizate social printr-o politică 

adecvată a locuirii sociale.  

Am observat și accentuat de nenumărate ori că administrațiile publice locale, atunci când fac 

uz de atribuțiile lor de definire a criteriilor de atribuire de locuințe sociale, aplică măsuri 

discriminatorii la adresa celor mai afectaţi de intensificarea inegalităților sociale și locative. 

Pe de altă parte, am concluzionat că o reformă legislativă și instituțională în domeniul locuirii 

trebuie să coreleze legislația locuirii cu cea socială și cea a non-discriminării, precum și cu 

legislația administrației publice, dar și cea a construcțiilor și urbanismului, astfel încât la toate 

nivelele administrației publice să se impună prevederi clare și explicite cu privire la obligația 

și modul în care incluziunea locativă a persoanelor marginalizate și celor care trăiesc în 

sărăcie (extremă) să funcționeze ca parte organic integrată în politica incluziunii sociale.  
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Campania Căși sociale acum!
1
 continuă demersurile mai vechi ale Fundației Desire

2
 în 

vederea promovării unor politici publice ce răspunde la nevoile persoanelor marginalizate 

social în domeniul locuirii. Aparținem de acea parte a societății civile care militează pentru 

recunoașterea cauzelor structurale ale inegalităților sociale, pentru asigurarea efectivă - prin 

măsuri de politici publice adecvate - a drepturilor social-economice pentru toți cetățenii, 

precum și pentru participarea politică a categoriilor sociale împinse în sărăcie și precaritate. 

Prin construirea “locuirii sociale” ca subiect politic și ca problemă de interes public, inițiativa 

noastră civico-activistă atrage atenția decidenților și guvernanților locali și naționali asupra 

nevoii în Municipiul Cluj-Napoca și în toată România de un program local de locuire cu o 

puternică componentă de program de locuințe sociale care include măsuri de:   

(1) identificare a nevoii de locuințe sociale,  

(2) extindere a fondului de locuințe sociale, și  

(3) atribuire de locuințe sociale în așa fel încât ele să fie accesibile și persoanelor 

marginalizate social și/sau persoanelor confruntate cu sărăcia extremă. 

 

Fundamentarea propunerilor echipei Campaniei Căși sociale ACUM!, Fundația Desire  

În Nota de fundamentare a Hotărârii Guvernamentale pentru modificarea şi completarea 

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

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/ 2000, putem citi că unul dintre 

considerentele pentru care se impune această modificare este următorul: Având în vedere 

prevederile art. 67 din lege, potrivit cărora “Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe 

întreg teritoriul ţării, a politicii de dezvoltare a construcţiei de locuinţe. Programul de 

dezvoltare a construcţiei de locuinţe se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului, pe baza fundamentării organelor administraţiei publice centrale 

interesate, a consiliilor judeţene şi locale, în acord cu documentaţiile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, aprobate conform legii”, în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice se derulează programul de construcții de locuințe sociale 

și de necesitate. Pe baza acestui articol al Legii locuinței 114/1996, MDRAP propune 

modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei legi cu 

referire la nevoia de a îmbunătăți modul de implementare a programului, precum și pentru 

cheltuirea eficientă a fondurilor de la bugetul de stat. 

                                                 
1
 Campania Căși sociale acum! a fost lansată în mai 2016 ca o iniţiativă civic-activistă ce urmăreşte 

problematizarea locuirii sociale în oraşul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului public locativ și al 

transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale 

tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite să ocupe fondul locativ public. Campania Căși sociale acum! îşi 

propune să aducă subiectul drepturilor locative pe agenda publică, în particular al accesului la locuinţe din 

fondul public al persoanelor marginalizate social. Parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire sprijinit 

de Human Rights Initiative (Open SocietyFoundations), Campania Căși sociale acum! pleacă de la deprivările și 

nedreptățile locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN din zona Pata 

Rât a orașului Cluj. Detalii despre materialele și acțiunile campaniei noastre de până acum se pot citi aici: 

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/, și aici: http://www.desire-ro.eu/?cat=116 

2
 Aceste acțiuni au inclus contribuțiile noastre de la Petiția împotriva ghetoizării romilor (11.04.2010), prin 

Marșul pentru dreptate socială (17.12.2011) și seturile de Recomandări publice privind abordarea integrată a 
dezvoltării socio-teritoriale, programul integrat de locuire și prevenirea evacuărilor forțate ca instrument al 

eliminării marginalizării sociale (2013), până la capitolul de Incluziune socială a Strategiei de Dezvoltarea a 

Municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020 (2014), respectiv mai multe acțiuni din anul 2015 (printre 

ele manifestarea Oraș pentru oameni, nu pentru profit; Propunerile de modificare a procedurii actuale de 

atribuire a locuințelor sociale; acțiunea comemorativ-revendicativă Suntem egali, nu ilegali!. 
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Echipa Campaniei Căși sociale acum!, derulată de Fundația Desire în orașul Cluj, 

consideră că pentru a asigura îndeplinirea obiectivului politicii de dezvoltare a 

construcției de locuințe și, în mod particular, al politicii de dezvoltare a construcției de 

locuințe sociale, modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței 114/1996 trebuie să conţină prevederi care îmbunătățesc 

accesul la locuințe adecvate al:  

- persoanelor îndreptățite, conform Legii locuinței, să beneficieze de locuință 

socială, precum și al  

- persoanelor marginalizate social față de care, conform Legii privind prevenirea 

și combaterea marginalizării sociale 116/2002, Consiliile Locale au obligația de a 

le asigura în mod efectiv dreptul la locuință.  

Argumentul pentru luarea în considerare a acestui aspect ca fundament al modificării și 

completării Normelor metodologice este definit tocmai de MDRAP într-o altă Hotărâre 

recentă a sa, și anume Hotărârea privind Strategia Națională a Locuirii (vezi Nota de 

fundamentare a Hotărârii pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii). În acest 

document, Ministerul susține că domeniul locuirii deţine un rol important nu doar în procesul 

de creştere economică, ci şi în procesul de incluziune socială. Totodată, în acelaşi 

document, se afirmă că "reforma politicii locuirii este necesară şi reprezintă o oportunitate 

pentru România pentru a valorifica mai bine potențialul existent la nivelul domeniului 

locuirii, pentru a utiliza mai eficient resursele bugetare şi pentru a le direcţiona către 

persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin, pentru a oferi locuinţe sigure, în 

conformitate cu puterea de cumpărare sau de gestionare a resurselor pentru locuire." De 

aceea, prin propunerile noastre, prezentate în tabelul de mai jos, susținem că 

identificarea măsurilor care îmbunătățesc modul de implementare al programului de 

locuințe trebuie să fie complementar cu asigurarea "accesului egal şi nediscriminatoriu 

la locuinţe pentru persoanele și comunităţile defavorizate sau marginalizate", acesta 

fiind unul dintre principiile asumate prin Strategia Națională a Locuirii.  
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Text al Actului Normativ în 

forma actuală 

Propuneri de Modificare și completare prin Hotărârea 

Guvernului României, MDRAP, 2016  

Propuneri de Modificare și completare, Campania Căşi 

Sociale Acum!, Fundaţia Desire, 2016 (MAJUSCULE) 

Art. 1 

(1) Primarii, primarul general al 

municipiului Bucureşti sau, după 

caz, delegaţiile permanente ale 

consiliilor judeţene au obligaţia 

să verifice şi să consemneze, la 

eliberarea autorizaţiilor de 

construire pentru locuinţe noi, 

îndeplinirea exigenţelor minimale 

privind suprafeţele şi nivelul de 

dotare a încăperilor ce compun 

locuinţele, cuprinse in anexa nr. 1 

la Legea locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumită 

în continuare lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1  

(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti 

sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor 

judeţene au obligaţia să verifice şi să consemneze, la 

eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, 

îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi 

nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, 

cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

denumită în continuare lege. 

 

(1
1
) Autoritățile administrației publice locale au obligaţia 

să facă publice prin afișare într-un loc accesibil publicului, 

și/sau pe site-ul instituției, după caz, datele privind 

numărul de locuințe pe care le dețin în proprietate și în 

administrare, în funcție de destinația acestora, gradul de 

ocupare a acestora, precum și hotărârile prin care au fost 

aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de 

respectivele locuinţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1  

(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, 

după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au 

obligaţia să verifice şi să consemneze, la eliberarea 

autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, îndeplinirea 

exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare 

a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse in anexa nr. 1 

la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. 

 

(1
1
) Autoritățile administrației publice locale au obligaţia să 

facă publice prin afișare într-un loc accesibil publicului, 

și/sau pe site-ul instituției, după caz, datele privind numărul 

de locuințe pe care le dețin în proprietate și în administrare, 

în funcție de destinația acestora, gradul de ocupare a 

acestora, precum și hotărârile prin care au fost aprobate 

listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele 

locuinţe.  

ACESTE DATE SE VOR FACE PUBLICE PRIN 

DIFERENȚIEREA ÎNTRE LOCUINȚELE DIN FONDUL 

LOCATIV DE STAT VECHI ȘI LOCUINȚELE SOCIALE 

CONSTRUITE DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A 

LEGII LOCUINȚEI ÎN 1996. DE ASEMENEA, 

AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE AU OBLIGAȚIA SĂ OFERE DATE CU 

PRIVIRE LA NUMĂRUL ȘI LOCAȚIA ACELOR 

LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT PE 

CARE ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE LE-AU 

SCOS DIN FONDUL LOCATIV PUBLIC PRIN DIVERSE 

CĂI: PRIN VÂNZARE CĂTRE CHIRIAȘI, PRIN 
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DEMOLARE DIN DIVERSE MOTIVE CU 

SPECIFICAREA ACESTORA, CÂT ȘI MENȚIONAREA 

MODULUI ÎN CARE A FOST UTILIZAT TERENUL 

DUPĂ DEMOLARE, PRIN  RETROCEDARE, PRIN 

ALTE CĂI, CU MENȚIONAREA ACESTORA. 

TOTODATĂ, ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE 

AU OBLIGAȚIA SĂ LOCALIZEZE LOCUINȚELE DIN 

FONDUL LOCATIV DE STAT  VECHI ȘI A 

LOCUINȚELOR SOCIALE NOI PE HARTA 

LOCALITĂȚII, ATÂT ALE CELOR EXISTENTE ÎN 

MOMENTUL ACTUAL, CÂT ȘI ALE CELOR CARE AU 

FOST SCOASE DIN FONDUL LOCATIV PUBLIC 

ÎNCEPÂND CU ANUL 1990. ADMINISTRAȚIILE 

PUBLICE LOCALE TREBUIE SĂ FACĂ PUBLICE ȘI 

URMĂTOARELE INFORMAȚII:  PROCENTUL ÎN 

CARE LOCUINȚELE SOCIALE  CONSTRUITE DUPĂ 

1990 ACOPERĂ NUMĂRUL LOCUINȚELOR CARE AU 

FOST SCOASE DIN FONDUL LOCATIV PUBLIC; 

NUMĂRUL LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV 

DE STAT CĂRORA LI S-A SCHIMBAT DESTINAȚIA 

DIN LOCATIV ÎN ALTCEVA (CU SPECIFICAREA 

ACESTEI DESTINAȚII); NUMĂRUL LOCUINȚELOR 

DIN FONDUL LOCATIV DE STAT CARE AU FOST 

RENOVATE/ MODERNIZATE ȘI NUMĂRUL CELOR 

CARE AU FOST  SCOASE DIN CIRCUITUL LOCATV 

PUBLIC DIN MOTIVE DE DEGRADARE; NUMĂRUL 

LOCUINȚELOR SOCIALE ATRIBUITE DUPĂ 2002 

PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL 

CONFORM LEGII PRIVIND PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE.  

ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE TREBUIE SĂ 

FACĂ PUBLICE MODALITĂȚILE PRIN CARE 

ESTIMEAZĂ NEVOIA DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN 

LOCALITATE, PRECUM ȘI PROCENTUL ÎN CARE 

FONDUL LOCATIV DE STAT, INCLUZÂND ȘI NOILE 
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(2) Exigenţele minimale 

prevăzute in anexa nr. 1 la lege, 

cu excepţia celor privind dotarea 

minimă, sunt orientative la 

eliberarea autorizaţiilor pentru 

lucrări de reabilitare a clădirilor 

de locuit existente, în vederea 

realizării de locuinţe sociale. 

(3) Reabilitarea, în sensul legii, 

reprezintă ansamblul 

operaţiunilor de modificare 

constructivă şi/sau funcţională 

prin care se realizează refacerea 

şi/sau ameliorarea construcţiilor, 

astfel încât acestea să satisfacă 

cerinţele de siguranţă, de confort 

şi de economicitate, pentru a 

asigura cel puţin nivelul 

exigenţelor minimale stabilite de 

lege. 

(4) La eliberarea autorizaţiilor de 

construire pentru locuinţele 

începute înainte de intrarea în 

vigoare a legii şi sistate din 

diferite motive, a căror executare 

se reia după această dată, se va 

ţine seama de condiţiile stabilite 

prin proiectele care au fost iniţial 

elaborate şi aprobate. 

 

 

 

 

 

(2) Exigenţele minimale prevăzute in anexa nr. 1 la lege, 

cu excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative 

la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a 

clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de 

locuinţe sociale. 

 

 

(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul 

operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională 

prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea 

construcţiilor, astfel încât acestea să satisfacă cerinţele de 

siguranţă, de confort şi de economicitate, pentru a asigura 

cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege. 

 

 

 

 

(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 

locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi 

sistate din diferite motive, a căror executare se reia după 

această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin 

proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate. 

 

LOCUINȚE SOCIALE, SATISFAC ACEASTĂ NEVOIE. 

NU ÎN ULTIMUL RÂND, ADMINISTRAŢIILE PUBLICE 

LOCALE TREBUIE SĂ PUBLICE ANUAL DATE 

(RAPOARTE) PRIVIND VENITURILE ÎN BUGET 

PROVENIND DIN ÎNCHIRIEREA UNITĂŢILOR DIN 

FONDUL LOCATIV PUBLIC, CÂT ŞI MODALITATEA 

DE CHELTUIRE A ACESTORA. 

(2) Exigenţele minimale prevăzute in anexa nr. 1 la lege, cu 

excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative la 

eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a 

clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe 

sociale. 

 

 

(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul 

operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională 

prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea 

construcţiilor, astfel încât acestea să satisfacă cerinţele de 

siguranţă, de confort şi de economicitate, pentru a asigura 

cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege. 

 

 

 

 

(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 

locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi 

sistate din diferite motive, a căror executare se reia după 

această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin 

proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate. 
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Art. 4  

(3) Primarii vor aduce la 

cunoştinţa publicului 

amplasamentele care vor fi oferite 

persoanelor fizice sau juridice 

care doresc să investească pentru 

construirea de locuinţe în scopul 

vânzării sau închirierii, precizând 

condiţiile de concesionare, 

precum şi nivelul taxelor şi al 

redevenţelor, după caz. 

  

Art. 4  

(3) Primarii vor aduce la cunoştinţa publicului 

amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau 

juridice care doresc să investească pentru construirea de 

locuinţe în scopul vânzării sau închirierii, precizând 

condiţiile de concesionare, precum şi nivelul taxelor şi al 

redevenţelor, după caz. PRINTRE CONDIȚIILE DE 

CONCESIONARE A TERENURILOR CĂTRE 

PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARE DORESC 

SĂ INVESTEASCĂ ÎN CONSTRUIREA DE LOCUINȚE 

CU SCOPUL VÂNZĂRII SAU ÎNCHIRIERII, 

CONSILIILE LOCALE VOR IMPUNE CA 

INVESTITORII ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SĂ 

ALOCE UN PROCENT DE CEL PUȚIN 20 % DIN 

STOCUL DE LOCUINȚE DIN ACESTE CONSTRUCȚII 

ÎN FONDUL DE LOCUINȚE SOCIALE AL 

MUNICIPALITĂȚII, CA O PROCEDURĂ DE 

CREȘTERE A FONDULUI DE LOCUINȚE SOCIALE.
3
 

ACEST LUCRU SE FACE ÎN SCHIMBUL 

RESPONSABILITĂȚII CONSILIILOR LOCALE 

PREVĂZUTE LA ALIN (1) DIN ART. 4 DE 

PREGĂTIREA ŞI DE ASIGURAREA TERENURILOR 

CU UTILITĂŢI ŞI DOTĂRI EDILITARE NECESARE 

PENTRU DEZVOLTAREA CONSTRUCŢIILOR DE 

LOCUINŢE. 

 

                                                 
3
 Proceduri similare sunt puse în practică în mai multe țări europene, de obicei prin așa-numitul sistem de planificare, de exemplu de administrația locală din Dublin (unde 

dezvoltatorii privați trebuie să transfere 20% din locuințele rezultate stocului de locuințe sociale al municipalității, sau din Munchen, dar și în orașe din Olanda, precum și în 

Anglia, unde între 20-50% din spațiile locative rezultate din investiții pentru construcții noi și pentru regenerare urbană trebuie să fie așa-numite locuințe accesibile din 

punctul de vedere al prețului (affordable housing) . Mai multe despre aceste politici în Social housing in Europe, edited by Christine Whitehead and Kathleen Scanlon, 

London: London School of Economics and Political Science, 2007.     
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Art. 21  

(1) În vederea soluţionării 

cererilor privind repartizarea unei 

locuinţe sociale, autorităţile 

administraţiei publice locale vor 

stabili măsurile necesare pentru 

luarea în evidenţă şi pentru 

analiza solicitărilor primite. În 

acest scop prin hotărâri ale 

consiliilor locale se vor constitui 

comisii de analiza a solicitărilor 

de locuinţe sociale şi se vor 

stabili şi da publicităţii, prin 

afişare la sediul primăriilor, 

criteriile in baza cărora se 

repartizează locuinţele sociale, 

actele justificative necesare care 

însoţesc cererea şi locul de 

primire a cererilor. La stabilirea 

criteriilor se va tine seama de 

prevederile art. 42 şi 43 din lege. 

În cadrul fiecărui criteriu, la 

stabilirea ordinii de prioritate se 

vor avea în vedere: 

a) condiţiile de locuit ale 

solicitanţilor; b) numărul copiilor 

şi al celorlalte persoane care 

gospodăresc împreună cu 

solicitanţii; c) starea sănătăţii 

solicitanţilor sau a unor membri 

ai familiilor acestora; d) 

vechimea cererilor.  

 

 Art. 21 

 (1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea 

unei locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice 

locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă 

şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin 

hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de 

analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi 

da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în 

baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele 

justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de 

primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ține seama 

ÎN MOD OBLIGATORIU de prevederile art. 42 şi 43 din 

lege. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de 

prioritate se vor avea în vedere ÎN MOD OBLIGATORIU: 

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; 

b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care 

gospodăresc împreuna cu solicitanţii; 

c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai 

familiilor acestora; 

d) vechimea cererilor,  

ÎN AŞA FEL ÎNCÂT CRITERIILE SUPLIMENTARE 

STABILITE DE CONSILIILE LOCALE SĂ NU 

CONTRABALANSEZE ACESTE PRIORITĂŢI.  
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Art. 25   

(1) Stabilirea chiriei nominale se 

face cu respectarea prevederilor 

art. 31 şi 32 din lege, coroborate 

cu art. 44 din lege pentru locuinţe 

sociale şi, respectiv, art. 55 din 

lege pentru locuinţe de necesitate, 

la propunerea primarului, cu 

aprobarea consiliului local. Prin 

hotărâre a consiliului local se vor 

stabili dacă se subvenţionează 

chiria pentru locuinţele sociale, 

declarate ca locuinţe de necesitate 

conform art. 56.  

Art. 25  

(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea 

prevederilor Capitolului III  -  Stabilirea şi plata chiriei din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe 

sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de 

necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea 

consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor 

stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele 

sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 

56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale 

subvenţiei. 

Art. 25  

 (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea 

prevederilor Capitolului III  -  Stabilirea şi plata chiriei din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe 

sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de 

necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea 

consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor 

stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele 

sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 

56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale 

subvenţiei.  TOT PRIN PRIN HOTĂRÂRE A 

CONSILIULUI LOCAL, CONFORM LEGII 116/2002 

PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

MARGINALIZĂRII SOCIALE (ART. 23, ART. 24, ART. 

25  - ALIN. 1), PENTRU A-ȘI ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE 

LEGALE FAȚĂ DE PERSOANELE MARGINALIZATE 

SOCIAL, SE VOR STABILI CINE DINTRE CHIRIAȘI SE 

ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA CELOR CARE POT SĂ 

BENEFICIENZE DE SUBVENȚIONAREA 

COSTURILOR SERVICIILOR PUBLICE DE STRICTĂ 

NECESITATE, CUM SUNT: APĂ, ENERGIE 

ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, TERMOFICARE ETC. 

Art. 30  

(1) În vederea soluţionării 

cererilor privind repartizarea unei 

locuinţe cu chirie din fondul 

locativ de stat, autorităţile 

administraţiei publice locale vor 

asigura măsurile necesare pentru 

luarea în evidenţă a solicitărilor 

primite şi analizarea acestora în 

Art. 30 

 

 

 

 

 

Art. 30  

(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei 

locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, autorităţile 

administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare 

pentru luarea în evidenţă a solicitărilor primite şi analizarea 

acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului 

local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin 

afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se 

javascript:OpenDocumentView(19406,%20229165);
javascript:OpenDocumentView(19406,%20229165);
javascript:OpenDocumentView(19406,%20229165);
javascript:OpenDocumentView(19406,%20229165);
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comisiile sociale constituite la 

nivelul consiliului local. În acest 

scop vor stabili şi vor da 

publicităţii, prin afişare la sediul 

primăriilor, criteriile în baza 

cărora se repartizează asemenea 

locuinţe. 

 

 

 

 

 

 

(2) Criteriile de bază pentru 

stabilirea modului de soluţionare 

a cererilor primite şi a ordinii de 

prioritate in rezolvarea acestora 

vor fi următoarele: 

a) condiţiile de locuit ale 

solicitanţilor; 

b) numărul copiilor şi al celorlalte 

persoane care gospodăresc 

împreună cu solicitantul; 

c) starea sănătăţii soţilor sau a 

unor membri ai familiei; 

d) venitul mediu net lunar pe 

membru de familie; 

e) vechimea cererii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repartizează asemenea locuinţe.  

(1*) AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE NU POT INTRODUCE DREPT CRITERII DE 

ELIGIBILITATE ALTE CRITERII DECÂT CELE 

PREVĂZUTE DE ART. 48 AL LEGII LOCUINȚEI: "NU 

POT BENEFICIA DE LOCUINŢE SOCIALE, POTRIVIT 

PREZENTEI LEGI, PERSOANELE SAU FAMILIILE 

CARE:A) DEŢIN ÎN PROPRIETATE O LOCUINŢĂ; 

B) AU ÎNSTRĂINAT O LOCUINŢĂ DUPĂ DATA DE 1 

IANUARIE 1990; C) AU BENEFICIAT DE SPRIJINUL 

STATULUI ÎN CREDITE ŞI EXECUŢIE PENTRU  

REALIZAREA UNEI LOCUINŢE; D) DEŢIN, ÎN 

CALITATE DE CHIRIAŞ, O ALTĂ LOCUINŢĂ DIN 

FONDUL LOCATIV DE STAT." 

 

(2) Criteriile de bază pentru stabilirea modului de 

soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate în 

rezolvarea acestora vor fi următoarele ÎN MOD 

OBLIGATORIU,: 

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; 

b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care 

gospodăresc împreună cu solicitantul; 

c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei; 

d) venitul mediu net lunar pe membru de familie; 

e) vechimea cererii. 

ASTFEL ÎNCÂT ACESTE CRITERII SĂ SE PUNCTEZE 

ÎNTR-UN MOD CARE SĂ ASIGURE CĂ AU ACCES LA 

LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT 

SOLICITANȚII (ȘI PERSOANELE CU CARE ACEȘTIA 

SE GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ), CARE LOCUIESC ÎN 

CONDIȚII INADECVATE (SUPRAAGLOMERARE, 
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(3) Vor avea prioritate în cadrul 

fiecărui criteriu familiile de tineri 

şi cele cărora li se pot acorda 

punctaje speciale pentru cazuri 

mai deosebite, cum ar fi: evacuaţi 

din locuinţă în virtutea unor 

prevederi contractuale sau legale 

care nu ţin de voinţa şi de 

comportamentul acestora, 

repatriaţi, tineri din case de 

ocrotire socială, locatari ai unor 

locuinţe care nu mai prezintă 

siguranţă în exploatare, 

funcţionari publici transferaţi în 

interes de serviciu. 

(4) Criteriile de repartizare a 

locuinţelor din fondul locativ de 

stat, avute în vedere la alin. (2), 

nu sunt limitative; la acestea se 

pot adaugă de către consiliile 

locale şi alte criterii, în funcţie de 

situaţiile specifice existente pe 

plan local. 

(5) Definitivarea listelor privind 

repartizarea locuinţelor şi 

eventualele contestaţii se vor face 

in condiţii similare celor 

prevăzute la art. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) se modifică și va avea următorul cuprins:  

Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi 

eventualele contestaţii se fac în condițiile legii. 

LIPSĂ DE UTILITĂȚI) SAU ÎN LOCUINȚE 

NECONVENȚIONALE; CARE AU UN NUMĂR MARE 

DE  MEMBRII CARE SE GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ; 

CARE SUFERĂ DE DIVERSE BOLI CRONICE  (ȘI NU 

DOAR DE HANDICAP PERMANENT); AU CELE MAI 

REDUSE VENITURI DIN ANGAJARE SAU AU 

VENITURI DOAR DIN VENITUL MINIM GARANTAT 

SAU ALTE VENITURI DIN DREPTURILE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ SAU AU VENITURI DIN 

MUNCI ZILIERE SAU NU AU VENITURI DIN RELAȚII 

DE ANGAJARE, ADICĂ SUNT PERSOANE 

MARGINALIZATE SOCIAL. 

(3) Vor avea prioritate în cadrul fiecărui criteriu familiile de 

tineri şi cele cărora li se pot acorda punctaje speciale pentru 

cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuaţi din locuinţă în 

virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de 

voinţa şi de comportamentul acestora, repatriaţi, tineri din 

case de ocrotire socială, locatari ai unor locuinţe care nu mai 

prezintă siguranţă în exploatare, funcţionari publici 

transferaţi în interes de serviciu. 

(4) Criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ 

de stat, avute în vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la 

acestea se pot adaugă de către consiliile locale şi alte criterii, 

în funcţie de situaţiile specifice existente pe plan local, 

FĂRĂ ÎNSĂ CA ELE SĂ ELIMINE CRITERIILE ȘI/SAU 

SĂ NEGLIJEZE PRIORITĂŢILE DEFINITE ÎN ALIN (2) 

AL  ART. 30. 

(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi 

eventualele contestaţii se fac în condițiile legii. 
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Art. 37  

Chiria practicată pentru locuinţe 

se stabileşte conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriei pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe. 

Art. 37   

 (1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform 

prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Închirierea locuințelor se face cu respectarea 

prevederilor Capitolului V – Contractul de locațiune din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

 

Art. 37   

(1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform 

prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Închirierea locuințelor se face cu respectarea 

prevederilor Capitolului V – Contractul de locațiune din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

(3) ÎN VEDEREA SUSȚINERII ACCESULUI LA 

LOCUINȚE ADECVATE A PERSOANELOR 

MARGINALIZATE SOCIAL, CONFORM 

PREVEDERILOR LEGII PRIVIND PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE 116/2002 

MODIFICATĂ, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCHIRIEREA 

LOCUINȚELOR SOCIALE ȘI PLATA UTILITĂȚILOR, 

CONSILIILE LOCALE AU OBLIGAȚIA SĂ RESPECTE 

ART. 40 AL LEGII 116/2002: "ÎN FUNCŢIE DE 

NIVELURILE VENITURILOR STABILITE ÎN TEMEIUL 

PREVEDERILOR ART. 23 CONSILIILE LOCALE AU 

OBLIGAŢIA DE A ASIGURA ACCESUL 

PERSOANELOR ŞI FAMILIILOR MARGINALIZATE, 

IDENTIFICATE POTRIVIT ART. 24, LA LOCUINŢĂ ŞI 

LA SERVICIILE PUBLICE DE STRICTĂ NECESITATE, 

CUM SUNT: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE 

NATURALE, TERMOFICARE ETC." 

 

Echipa Campaniei Căși sociale acum!: Mihaela BERKI, Simona CIOTLĂUȘ, Ioan DOGHI, Leontina LINGURAR, Noémi MAGYARI, Dénes 

MIKLÓSI, Szilárd MIKLÓS, Alexandru MUREȘAN, Prof. univ. dr. Enikő VINCZE (președinta Fundației Desire), George ZAMFIR 
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