
 

 R O M Â N I A  

TRIBUNALUL CLUJ  

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE 

MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE  

 

Dosar nr. ....  

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 951/2018 

Şedinţa publică de la 28 Martie 2018 

Completul compus din: 

PREŞEDINTE .... 

Grefier .....  

 

 

Pe rol este pronunţarea în cauza privind pe reclamanta FUNDAŢIA DESIRE - FUNDAŢIE 

PENTRU DESCHIDERE ŞI REFLEXIE SOCIALĂ, și reclamanții persoane fizice [..................] în 

contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca 

obiect anulare act administrativ.  

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.  

Procedura este legal îndeplinită.  

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că în încheierea de amânare a 

pronunţării din data de 17.01.2018 a fost consemnat mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor, când 

instanţa a dispus şi amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 31.01.2018 şi ulterior pentru datele 

de 14.02.2018, 28.02.2018, 14.03.2018 şi 28.03.2018, încheierile de la termenele menţionate făcând 

parte integrantă din prezenta sentinţă.  

 

INSTANŢA 

Prin cererea formulată de către reclamanţii FUNDAŢIA DESIRE - FUNDAŢIE PENTRU 

DESCHIDERE ŞI REFLEXIE SOCIALĂ , [....]  şi alţii în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL 

LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA s-a solicitat instanţei să dispună :  

- anularea Hotărârii nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, privind 

modificarea şi completarea Anexelor l, 2 şi 3 la Hotărârea 150/2013 (criteriile de punctare pentru 

soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu 

anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative 

pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de 

comunicare a acestor informaţii către Solicitanţi);  

- anularea Hotărârii nr. 647/28.11.2016 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca privind aprobarea 

listei provizorii de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor 

sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestaţiilor şi a aprobării 



componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în privinţa rezultatelor punctajului atribuit 

persoane fizice;  

- anularea Hotărârii nr. 65/31.01.2017 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca privind modul de 

soluţionare a contestaţiilor formulate cu privire la lista provizorie de priorităţi pentru anul 2017, in 

vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat cât şi a modului de 

stabilire a listei finale de priorităţi pe anul 2017, în privinţa rezultatelor contestaţiilor reclamanţilor 

persoane fizice; acordarea unor locuinţe sociale reclamanţilor persoane fizice, aflaţi în situaţii de 

urgenţă ca urmare a condiţiilor de locuit în care se află, într-o perioadă de maxim 1 an de zile de la 

data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti pronunţate în prezentul dosar.  

În motivarea cererii, se arată că reclamanţii persoane fizice sunt persoane îndreptăţite să beneficieze 

de o locuinţă socială. Prin hotărârile atacate, reclamanţilor le-a fost refuzat beneficiul acordării 

acestui drept,impunându-se anularea acestor hotărâri.  

Prin HCL 434/16.12.2015 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, s-a modificat şi completat 

Anexele l, 2 şi 3 la Hotărârea 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de 

locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere). Noile criterii stabilite sunt 

discriminatorii şi contravin Legii 114/1996.  

Prin HCL 647/28.11.2016 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca s-a aprobat lista provizorie de 

priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul 

locativ de stat. Această hotărâre se impune la rândul său a fi anulată, având în vedere că a fost 

adoptată cu luarea în considerare a criteriilor nelegale stabilite prin HCL 434/16.12.2015.  

HCL 65/31.01.2017 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca priveşte modul de soluţionare a 

contestaţiilor formulate cu privire la lista provizorie de priorităţi pentru anul 2017. Cum celelalte 

două hotărâri sunt nelegale în opinia reclamanţilor, în mod evident se impune şi anularea hotărârii de 

soluţionare a contestaţiilor, fiind lovită de aceleaşi motive de nelegalitate.  

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 554/2004 , ale Legii 114/1996 şi ale OG 

137/2000.  

În probaţiune, au fost anexate înscrisuri.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca a solicitat respingerea 

acţiunii. În principal, s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes. 

Pe fond, s-a arătat că actele administrative atacate sunt legale şi temeinice iar situaţia reclamanţilor a 

fost corect evaluată.  

Analizând cererea formulată în baza probelor administrate instanța reține că aceasta este întemeiată 

în parte.  

Cu privire la excepțiile invocate în cauză, instanța reține că este ținută a se pronunța, în conformitate 

cu dispozițiile art 248 din Noul Cod de Procedură Civilă.  

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei FUNDAŢIA DESIRE, instanța 

apreciază că se impune respingerea acesteia. Scopul reclamantei este organizarea și derularea unor 

programe care își propun apărarea drepturilor omului și sprijinirea persoanelor marginalizate social 

în accesul la justiție.  

Printre obiectivele reclamantei se numără și organizarea și derularea unor programe și acțiuni în 

domeniul apărării drepturilor omului și în mod particular al drepturilor sociale economice, respectiv 

al drepturilor locative sau susținerea persoanelor marginalizate social, printre ele și cele de etnie 

romă, în accesul la justiție și în efortul lor de a participa la viața publică a orașului.  



Având în vedere scopul și obiectivele reclamantei, instanța reține că sunt întrunite condițiile art 1 

alineatul 1, art 2 alineat 1 litera s din Legea 554 / 2004, respectiv va reține calitatea procesuală activă 

a reclamantei în prezentul dosar.  

Cu privire la excepția lipsei de interes în privința unora dintre reclamanții semnatari ai acțiunii, 

instanța apreciază că se impune și respingerea acestei excepții.  

Toți reclamanții justifică un interes în promovarea cererii privind anularea HCL 434 / 16.12.2015.  

Acesta este actul administrativ normativ care reglementează criteriile și procedura prin care 

persoanele fizice pot obține o locuință socială.  

În condițiile în care reclamanții critică nelegala stabilire a criteriilor de eligibilitate și de selecție, în 

mod evident se poate reține interesul acestora în formularea acțiunii.  

Prin urmare se va reține interesul reclamanților, în formularea acțiunii care constituie obiectul 

prezentului dosar.  

Cu privire la cadrul procesual, se reţine că prin Încheierea de şedinţă din data de 28.06.2017, 

instanţa a luat act de renunţarea la judecată în privinţa cererii formulate de către reclamanţii [....].  

Cu privire la fondul cauzei, instanța reține că reclamanții au atacat mai multe hotărâri adoptate 

de către Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca în legătură cu acordarea de locuințe 

sociale.  

Prin HCL 434 / 16.12.2015 au fost adoptate criteriile și procedura prin care persoanele fizice pot 

obține o locuință socială, respectiv s-au modificat şi completat Anexele l, 2 şi 3 la Hotărârea 

150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea 

acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la 

locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de 

depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.  

Potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea 114/ 1996, locuința socială este locuința care se atribuie cu 

chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o 

locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.  

Rezultă din această definiție, că principalul element in atribuirea unei locuințe sociale este situația 

economică a persoanei beneficiare.  

Reţine instanţa că prin criteriile, ordinea de preferinţă şi punctajele stabilite prin hotărârea 

atacată , pârâtul s-a îndepărtat de scopul urmărit de legiuitor la reglementarea locuinţei sociale 

şi a adoptat criterii care adaugă la lege şi denaturează scopul acesteia.  

Astfel, în momentul acordării unei locuințe sociale,în conformitate cu dispoziţiile legii 114/1996, 

apreciază instanţa că se impune analiza situației economice a persoanei.  

Potrivit art. 48 din Legea 114/1996 nu pot beneficia de locuințe sociale persoanele sau familiile care 

dețin în proprietate o locuință, au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990, au beneficiat de 

sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, deţin , în calitate de chiriaș, o 

altă locuință din fondul locativ de stat. Legea nu permite stabilirea altor criterii prin care alte 

persoane decât cele prevăzute la art 48 din Lege să fie descalificate sau declarate neeligibile, 

excluderea altor persoane sau stabilirea de criterii care să conducă indirect la excludere, fiind 

nelegală.  

Prin hotărârea atacată, au fost stabilite criterii suplimentare, în plus față de criteriul principal 

al situaţiei economice şi cu încălcarea art. 48 din Lege, criterii care denaturează sensul legii.  



Potrivit hotărârii atacate, s-a limitat accesul persoanelor cu venituri din alte surse, respectiv 

asistență socială sau a persoanelor fără nici un venit la acordarea unei locuinţe sociale, deşi, în 

mod evident în favoarea acestora s-a legiferat posibilitatea de acordare a acestor locuinţe.  

Prin hotărârea atacată se exclud de la posibilitatea de acordare a unor locuințe sociale 

solicitanții care nu pot face dovada unui venit permanent dovediț prin contract de muncă 

certificat de angajator, cupon de pensie, convenție civilă, pfa sau alte asemenea. Se prevede în 

mod expres că pentru îndeplinirea criteriului nu sunt considerate eligibile veniturile din 

drepturile de asistență socială.  

Dispozițiile art 42 din Legea 114 / 1996 prevăd că au acces la locuință socială, în vederea închirierii , 

familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizate în ultimele 12 luni, sub 

nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de 

Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior 

lunii în care se repartizează locuința.  

Prin urmare raportarea legală se face cu luarea în considerare a nivelul câștigului salarial mediu net 

lunar pe economie, respectivul orice persoană care se înscrie sub acest nivel poate beneficia de o 

locuință socială.  

Îndeplinesc criteriu al legii și persoanele fără venituri sau cu venituri din asistență socială, excluderea 

acestor categorii de persoane prin hotărârea de consiliul local contravenind legii.  

Articolul 43 din Legea 114 /1996 prevede că locuințele sociale se repartizează de către autoritățile 

administrației publice locale care le au în administrare, pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în 

condițiile prezentului capitol.  

Administrația trebuie să respecte și să aplice principiul legalității în activitatea desfășurată.  

Potrivit acestui principiu se impune ca întreaga activitate a autorităților administrative să se 

desfășoară pe baza legii și în conformitate cu aceasta, urmărind să organizeze executarea în 

concret a legii. Libertatea de apreciere a autorităților administrației publice locale cu privire la 

criteriile de acordare a locuințelor sociale nu este nelimitată, această apreciere trebuind să se 

înscrie în condiţiile Legii 114 / 1996.  

Prin urmare, marja de apreciere a autorităţilor locale nu poate să depăşească condiţiile 

reglementate.  

Luând în considerare prevederile art. 43 din Lege, apreciază instanța că prin criteriile stabilite 

anual de către autoritățile administrației publice locale nu se pot stabili criterii sau punctaje 

care să denatureze scopul acordării locuințelor sociale şi să excludă persoanele fără venituri 

sau cu venituri din asistența socială.  

Având în vedere că hotărârea consiliului local prin care se pot adopta criterii de acordare a 

locuințelor sociale este un act infra legal, aceasta trebuie să respecte dispoziţiile cu forţă 

juridică superioară , respectiv să nu prevadă condiții mai restrictive decât cele stabilite cu 

caracter general în lege.  

Criteriile stabilite anual de către autoritățile locale, în vederea atribuirii unor locuinţe sociale 

trebuie să vizeze departajarea persoanelor, nu să stabilească noi neeligibilităţi , autoritatea 

neavând abilitatea și competența legală de a stabili criterii de excludere de la acordarea 

locuințelor sociale, altele în afară de cele prevăzute de lege.  

Având în vedere că legea a prevăzut drept criteriu determinant, nivelul venitului, respectiv, se 

încadrează în criteriu de acordare a locuinţei sociale orice persoană care obţine un venit sub nivelul 



salariului mediu pe economie, apreciază instanța că excluderea persoanelor fără venituri sau cu 

venituri din asistență socială este nelegală.  

Potrivit art. 43 din Lege, de locuințele sociale pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit 

legii, următoarele categorii de persoane : persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi 

evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, 

tinerii proveniţi din instituţii 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 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 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 îndreptăţite.  

Din această reglementare rezultă un alt element important, faptul că autoritățile locale nu pot stabili 

în baza criteriilor adoptate o altă prioritate, decât cea care rezultă din Legea 114 / 1996.  

Criteriile stabilite însă prin hotărârea atacată, ( spre exemplu, nivelul de educaţie, studiile 

doctorale, studiile superioare, situaţii excepţionale ce rezultă din merite culturale,sportive ) dar 

şi punctajele acordate, permit eludarea ordinii de preferinţă instituită de lege.  

De altfel, pentru stabilirea criteriilor şi punctajelor, autoritatea locală a şi fost sancţionată 

pentru discriminare de către CNCD prin Decizia nr. 531/2017.  

Reclamanţii au invocat şi în prezenta cauză discriminarea, cum însă se desfăşoară încă între părţi o 

procedura judiciară cu privire la anularea Deciziei 531/2017, instanţa a preferat să nu atingă în 

prezenta cauză problema discriminării, fiind suficient pentru pronunţarea unei soluţii în cauză 

, constatarea încălcării, la emiterea hotărârii atacate, a forţei juridice superioare a Legii 

114/1996.  

Raportat la aspectele menţionate, instanţa apreciază că se impune în cauză anularea HCL 

434/2015.  

Celelalte două hotărâri atacate sunt accesorii în raport cu HCL 434/2015.  

HCL 647/2016 priveşte analizarea cererilor concrete de atribuire a locuinţelor sociale. Această 

hotărâre este un act administrativ individual, colectiv prin care se pune în aplicare actul normativ ce 

stabilește criteriile şi punctajele acordate în vederea atribuirii unei locuinţe sociale.  

Cum HCL 434/2015, respectiv actul normativ de stabilire a criteriilor şi punctajelor,a fost anulată, 

rezultă că seimpune şi anularea HCL nr. 647/2016, în raport cu principiul accesorium sequitur 

principale .  

Consecinţa anulării celor două hotărâri mai sus analizate, conduce şi la anularea HCL nr. 65/2017 

prin care s-au soluţionat contestaţiile formulate de către reclamanţi, în raport cu acelaşi principiu, 

accesorium sequitur principale.  

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de acordare a unor locuinţe sociale, instanţa reţine că 

nu poate admite în întregime acest capăt de cerere, având în vedere că s-ar substitui 

competenţelor autorităţii administrative.  



Este cert că se impune reevaluarea situaţiei reclamanţilor, însă această reevaluare nu poate fi 

efectuată decât de autoritatea publică locală, după stabilirea unor criterii corecte de 

departajare şi cu excluderea criteriilor stabilite de HCL anulate.  

Raportat la aspectele menţionate,în baza art. 1,8,10,18 din Legea 554/2004, instanţa va admite 

în parte acţiunea formulată şi va anula HCL 434/2015, HCL 647/2016 şi HCL 65/2017 sub 

aspectele contestate. Totodată, în baza aceluiaşi temei de drept, va dispune reluarea evaluării 

situaţiei reclamanţilor în vederea acordării de locuinţe sociale cu excluderea criteriilor stabilite 

de HCL anulate, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.  

În baza art. 453 NCPC,instanţa va obliga pârâtul la plata în favoarea reclamanţilor a cheltuielilor de 

judecată în valoare de 200 lei.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta FUNDAŢIA DESIRE - FUNDAŢIE PENTRU 

DESCHIDERE ŞI REFLEXIE SOCIALĂ, [...]  şi reclamanţii persoane fizice [.....] prin avocat Paula 

Petean , [...]  în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-

NAPOCA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Moţilor nr. 1-3, jud. Cluj.  

Anulează HCL 434/2015, HCL 647/2016 şi HCL 65/2017 sub aspectele contestate.  

Dispune reluarea evaluării situaţiei reclamanţilor în vederea acordării de locuinţe sociale cu 

excluderea criteriilor stabilite de HCL anulate, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.  

Cu cheltuieli de judecată în sarcina pârâtului, 200 lei.  

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.  

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Cluj.  

Soluţia se va pune la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.  

 

Pronunţată în şedinţa 

publică din 28.03.2018.  

Preşedinte,  

.....  

Grefier,  

.....   

 


