
SPRE (RE)INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA LOCATIVĂ  

DE PE STR. STEPHENSON NR. 15 

Către domnul sub-prefect Zoltán Györke 

Cu ocazia audienței din 19.08.2015 

 

 

1. Documente anterioare, depuse și în atenția Instituției Prefectului Județului Cluj 

SOLICITARE PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI SUSȚINEREA UNOR MĂSURI ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII SIGURANȚEI LOCATIVE ȘI ACCESULUI LA LOCUINȚE 

SOCIALE PENTRU LOCATARII DE PE STR. STEPHENSON NR. 15, 27.03.2015  

DESCRIEREA SITUAŢIEI DE NESIGURANŢĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR CARE 

LOCUIESC PE STR. STEPHENSON GEORGE NR. 15, ȘI CÂTEVA PROPUNERI 

PRELIMINARE PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA, 28.04.2015 

PETIȚIE CĂTRE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ PRIVIND 

NESIGURANȚA LOCATIVĂ DE PE STR. STEPHENSON NR. 15,  04.08.2015 

PETIȚIE CĂTRE GLM DE PE LÂNGĂ INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ 

PRIVIND NESIGURANȚA LOCATIVĂ DE PE STR. STEPHENSON NR. 15,  04.08.2015 

 

*** 

 

2. Cerere cu ocazia audienței din 19.08.2015 la domnul sub-prefect Zoltán Györke 

 

2.1. Cu scopul găsirii unor soluții care să asigure locuințe adecvate și sigure locatarilor de pe 

str. Stephenson nr. 15, majoritatea cărora se află în situație de nesiguranță locativă și de 

marginalizare socială, unii dintre ei fiind sub riscul de a deveni persoane fără adăpost, vă 

solicităm ca în calitatea Dumneavoastră de reprezentant al Guvernului în teritoriu, potrivit art. 

123 din Constituţia României, şi Legea nr. 340/2004 privind Instituţia Prefectului, cu 

modificări şi completări ulterioare, să controlați modul în care Primăria și Consiliul Local 

al Municipiului Cluj-Napoca a pus și pune în aplicare următoarele legi în cazul 

locatarilor de pe str. Stephenson nr. 15:  

- Legea locuinței 114/1996, care prevede că "locuinţa socială este locuinţa de care pot beneficia 

în regim de închiriere persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o 

locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, ca aplicare a unor măsuri 

de protecţie socială" 

- Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 actualizată, care 

prevede că, Consiliile Locale au obligația să aprobe metodologia de identificare a persoanelor 

care sunt marginalizate social, iar serviciul public de asistență socială trebuie să întocmească 

situația lor trimestrial și să aplice măsurile de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

precum și că, Consiliul local are obligația de a asigura, după caz, persoanelor marginalizate 



social "accesul la o locuință sau la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: energie 

electrică, apa, gaze naturale, termoficare și altele asemenea."  

 - Legea asistenței sociale 292/2011, în mod particular prevederile sale cu privire la definirea 

venitului (definiție aplicabilă în stabilirea eligibilității și criteriilor de atribuire a locuințelor 

sociale). 

Legislația românească prevede că autoritățile administrației publice locale au obligația de a 

identifica persoanele și familiile aflate în situația de marginalizare socială, precum și de a 

identifica măsuri, inclusiv în domeniul locuirii, de prevenire și combatere a marginalizării 

sociale. Mulți locatari de pe str. Stephenson nr. 15 sunt persoane beneficiare de Venit Minim 

Garantat, deci Primăria Municipiului Cluj-Napoca îi are în evidență ca persoane aflate în situația 

de marginalizare socială. Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în particular Poliția Locală, 

precum și Direcția de Asistență Socială și Medicală, a realizat de-a lungul anului 2015 mai multe 

intervenții pe str. Stephenson nr. 15 în vederea identificării situației sociale și locative ale 

familiilor de acolo. Rezultatele acestor anchete arată că familiile de pe str. Stephenson nr. 15 se 

află în cel puțin două din situațiile de mai jos definite drept situații care, conform Legii privind 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002, denotă situația de marginalizare 

socială: nu au loc de muncă; nu au locuință în proprietate sau în folosință; locuiesc în condiții 

improprii; au unul sau mai mulți copii în întreținere sau fac parte dintr-o familie cu mulți copii în 

întreținere; sunt încadrate în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; au în întreținere 

o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I 

sau II. În lumina acestor cunoștințe de pe teren, precum și a prevederilor legislative, autoritățile 

administrației publice locale ar fi trebuit să implementeze măsuri prin care să prevină 

accentuarea situației de marginalizare socială a locatarilor de pe str. Stephenson nr. 15 prin 

transformarea acestora în persoane fără adăpost de pe urma demolărilor pe care Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca intenționează să le efectueze la această adresă, demolări care implică 

evacuări ce devin evacuări forțate în măsura în care nu oferă celor afectați alternative locative 

adecvate. Vă rugăm să controlați cum și-a îndeplinit Primăria și Consiliul Local al Municipiului 

Cluj-Napoca aceste obligații ce îi revin prin lege. 

 

2.2. De asemenea, vă solicităm ca în calitatea Dumneavoastră de membru al Biroului Județean 

pentru Romi precum și al Grupului de Lucru Mixt de pe lângă Instituția Prefectului Județului 

Cluj, să  monitorizați implementarea măsurilor din aria de activitate a autorităţilor locale şi 

a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea obiectivelor şi 

sarcinilor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, actualizată în 14.01.2015. Această Strategie, la 

Capitolul D. Locuire și mică infrastructură prevede următoarele direcții de acțiune, ce pot 

veni în susținerea inițiativelor locatarilor de pe str. Stephenson nr. 15 ca, după caz, să își 

legalizeze locuințele informale, să își întabuleze locuințele aflate în proprietate, precum și să 

îmbunătățească starea imobilului în care stau, precum și să obțină autorizații de construcție în 

vederea etajării casei vechi.  Vă reamintim că în domeniul locuirii, pe lângă susţinerea 

proiectelor de construire şi/sau reabilitare a locuinţelor sociale, astfel încât persoanele din 

categoriile defavorizate, în special cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, să poată 

beneficia de spaţii de locuire, Strategia prevede și următoarele direcţii de acţiune: 



- asigurarea condiţiilor decente de viaţă persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în special 

cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, prin dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice; 

- implementarea unor programe de construcţii de locuinţe în zonele cu populaţie romă 

defavorizată; 

- identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate, în baza strategiei 

naţionale a locuirii; 

- simplificarea procedurii de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare; 

- înregistrarea sistematică gratuită a proprietăţilor în sistemul informatic integrat de cadastru şi 

carte funciară (cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând 

minorităţii rome); 

- campanii de informare şi sensibilizare publică cu scopul înştiinţării cetăţenilor (cu atenţie 

specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome) cu privire la 

desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, beneficiile ce decurg şi modul 

de implicare a deţinătorilor de proprietăţi din zona respectivă; 

- participarea grupurilor vulnerabile şi a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în cadrul 

procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor. 

Vă solicităm să sprijiniți implementarea acestor măsuri de către autoritățile administrației publice 

locale (și) față de locatarii de pe str. Stephenson nr. 15, precum și să monitorizați implementarea 

acestora mai ales în situația actuală de risc de transformare a multor locatari, inclusiv familii cu 

copii și familii cu copii cu handicap, în persoane fără adăpost.  

Vă reamintim că prin multe petiții și scrisori adresate autorităților publice locale și județene 

locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 au venit cu următoarele propuneri în vederea asigurării 

siguranței lor locative ce pot fi susținute exact în spiritul prevederilor Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-

2020: 

- atribuire de locuințe sociale persoanelor care au depus cereri în acest sens atât în 2014, cât și în 

2015; 

- legalizarea construcțiilor informale de pe lângă casa principală de pe str. Stephenson nr. 15 și 

reamenajarea acestora; 

- extinderea pe verticală a casei principale de pe str. Stephenson nr. 15 astfel încât aceasta să 

asigure locuințe pentru familiile care stau acum, în lipsa altor alternative locative, în locuințele 

informale aflate sub riscul demolării;  

- prevenirea oricărei demolări în măsura în care aceasta ar conduce la transformarea familiilor 

inclusiv cu copii mici și copii cu handicap, în persoane fără adăpost.  

În vederea susținerii acestor eforturi propunem și punerea cât mai urgentă în aplicare în relație cu 

situația de pe str. Stephenson nr. 15 a HG 294/2015 cu privire la cadastrarea locuințelor 

informale unde trăiește populație defavorizată.      

  

Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, Robert Matei  

Locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 


