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Anexă la dosarul de cerere de locuință socială 

iulie 2015 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................................., cu domiciliul în Cluj-Napoca, 
.................................................................... declar că împreună cu familia mea locuim pe strada 
Platanilor (fosta stradă Pata Rât) din decembrie 2010.   

 

Situația noastră familială este un caz de forță majoră, din următoarele motive: 

- am fost mutați de Primăria Cluj-Napoca în zona Pata Rât, pe str. Platanilor, fosta stradă Pata Rât, după 
ce am fost evacuați de pe fosta stradă Coastei din cartierul Mărăști în decembrie 2010, la o temperatură 
de minus 20 de grade;  

- deoarece autoritățile publice au decis să demoleze locuințele noastre de pe strada Coastei fără 
consultarea noastră, și nu ne-au oferit alte alternative locative, am fost forțați să acceptăm să ne mute 
în zona Pata Rât; 

- nu ne-a fost repartizată cameră în casele modulare construite în zona Pata Rât, deci pe urma evacuării 
noastre de pe strada Coastei am fost transformați în persoane fără adăpost în condiții de iarnă;  

- în momentul mutării noastre forțate în Pata Rât verbal ni s-a comunicat să ne construim noi o locuință 
în regim propriu pe terenul deasupra caselor modulare construite la rândul lor de către Primăria Cluj; 
această locuință nu a putut fi conectată nici până acum la utilitățile de care beneficiază casele modulare;  

- precum se știe, zona Pata Rât continuă să fie o zonă industrială, poluată, izolată și stigmatizată a 
orașului Cluj-Napoca; modularele în care am fost mutați sunt la o distanță de 200 metri de la groapa de 
deșeuri farmaceutice a fabricii Terapia, precum și la o distanță de 800 metri de la rampa de gunoi;  

- de când am fost mutați în zona Pata Rât întâmpinăm mari greutăți în accesul la școală al copiilor noștri: 
str. Platanilor continuă să nu fie arondată nici unei școli din orașul Cluj-Napoca, astfel încât în fiecare an 
ne confruntăm cu riscul de a nu ne putea înscrie copiii la școală, în speță în clasa pregătitoare; școala 
Traian Dârjan din Someșeni este deja o școală segregată, iar noi dorim să trimitem copiii noștri la școlile 
mixte din oraș; Liceul Romulus Ladea (cu care a fost comasată școală Bărnuțiu la care erau înscriși o 
mare parte dintre copiii noștri de pe vremea când stăteam pe strada Coastei) a renunțat anul acesta la 
clasa pregătitoare; de asemenea, Colegiul Tehnic Saligny nu mai pornește clase pregătitoare de mai  
mulți ani; alte școli din apropiere, cum ar fi școala Alexandru Vaida Voevod sau Ion Agârbiceanu, ne 
acceptă tot mai greu din motiv că prin domiciliul nostru de pe strada Platanilor nu aparținem de 
circumscripțiile lor; alte școli, unde mai sunt locuri pentru clasele pregătitoare, sunt la o distanță de 
peste 10-12 kilometri în cartierele Gruia, Mănăștur sau Gheorgheni, ceea ce pentru copii de 6 ani este 
foarte dificil de parcurs în condițiile în care autobuzul școlar ne este asigurat doar până la sensul 
giratoriu din Mărăști; 

- de când am fost mutați în zona Pata Rât întâmpinăm dificultăți în accesul la locuri de muncă, nu doar 
datorită distanței pe care trebuie să o parcurgem sau datorită lipsei mijloacelor de transport care să ne 
asigure accesul la oraș la oricare oră a zilei, ci și datorită asocierii noastre cu rampa de gunoi pe baza 
adresei la care locuim și a prejudecăților pe care angajatorii le au față de oamenii care locuiesc în Pata 
Rât;  



- de când am fost mutați în zona Pata Rât ne confruntăm cu probleme de sănătate, datorită calității 
proaste a aerului, apei și solului, adică a mediului în care suntem nevoiți să locuim;  

- în astfel de condiții nesigure și improprii locuim aproape de 5 ani, căci autoritățile locale care ne-au 
evacuat și mutat în Pata Rât nu ne-au facilitat accesul la locuințele sociale distribuite de atunci 
cetățenilor din Cluj; mai departe, nici până acum nu am fost consultați sau informați cu privire la 
planurile autorităților publice clujene legate de zona Pata Rât și/sau de mutarea noastră de acolo;   

- neavând resurse financiare care să ne permită să stăm în chirie privată, și neavând nici o altă locuință 
adecvată, suntem nevoiți să locuim în continuare în nesiguranță și în condiții inadecvate, ceea ce ne 
afectează foarte grav condiția umană.  

 

Date fiind aceste fapte, considerăm că ni se cuvine o locuință socială, căci, conform Legii locuințelor, 
locuința socială este o locuință de care putem beneficia ca aplicare a unor măsuri de protecție socială.   

Conform Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, ne încadrăm în categoria 
persoanelor marginalizate social, deoarece nivelul venitului nostru net lunar este sub nivelul venitului 
minim garantat prevăzut de lege. Datorită acestui fapt, conform legii, consiliul local are obligatia de a 
asigura accesul la o locuință.  

Faptul că suntem nevoiți să locuim în condiții improprii, ne afectează drepturile și libertățile, precum și 
calitatea vieții și demnitatea umană. În criteriile sale de selecție privind atribuirea de locuințe sociale, 
Consiliul Local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca recunoaște această stare ca un caz de forță majoră.     

    

Drept urmare solicit să ne acordați:  

- un punctaj maxim la Capitolul VII din lista Criteriilor de selecție privind alocarea de locuințe sociale. 
Regretăm că acest punctaj în acest moment este atât de mic (10 puncte), dar oricât ar fi el, cerem să ne 
acordați  punctaj maxim la acest criteriu.  

Dacă vom primi o locuință socială care să ne asigure condiții adecvate de locuire, cu siguranță vor crește 
și șansele noastre de a avea locuri de muncă, de a ne școlariza copiii și de a ne îngriji sănătatea.  

                

Data            Semnătura 


