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Anexa nr. 1 la Raportul nr. _______/___________

CRITERIILE DE ACCES LA LOCUINTA
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru
tineri destinate inchirierii in Orasul Babadag, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

. Titularul ererii de repartizare a u ei lo ui ţe pe tru ti eri, desti ată î hirierii, tre uie să fie
de pâ ă la

de a i la data depu erii ererii, şi să poată pri i repartiţie pe tru lo ui ţă î

el

ajor, î vârstă
ult

de lu i de

la împlinirea acestei vârste.
Cererea de lo ui ţă se efe tuează u ai i dividual şi î
. Titularul ererii de lo ui ţă şi eilalţi

e

u e propriu.

rii ai fa iliei a estuia - soţ/soţie, opii şi/sau alte persoa e aflate

î î treţi erea a estuia - tre uie să u deţi ă şi să u fi deţi ut o altă lo ui ţă î proprietate şi/sau să u fie
e efi iarul u ei alte lo ui ţe u hirie, proprietate de stat, proprietate a u ităţii ad i istrativ-teritoriale sau a
u ităţii î

are îşi desfăşoară a tivitatea, î lo alitatea î

are a soli itat lo ui ţă.

NOTĂ:
Restri ţia referitoare la edeţi erea u ei lo ui ţe î proprietate u are î vedere lo ui ţele î străi ate î ur a u ei
a ţiu i de partaj sau lo ui ţele tre ute î proprietatea statului î
od a uziv şi are u au fost retrocedate în
atură. Restri ţia u se apli ă î azul deţi erii u hirie a u ui spaţiu lo ativ î ă i e de fa ilişti sau efa ilişti,
pre u şi hiriaşilor di lo ui ţele preluate a uziv de stat şi are fa o ie tul u or soli itări de retro edare sau are
su t retro edate ătre foştii proprietari. Pri ă i e de fa ilişti sau efa ilişti se î ţelege lădirile dotate u
a ere de lo uit i dividuale şi u depe di ţele, dotările şi utilităţile o u e. De ase e ea, restri ţia u se apli ă î
situaţia î are titularul ererii de lo ui ţă şi eilalţi e rii ai fa iliei a estuia - soţ/soţie, opii şi/sau alte
persoa e aflate î î treţi erea a estuia deţi , alături de alte persoa e, ote-părţi di tr-o lo ui ţă, do â dite î
o diţiile legii.
3. Titularul cererii de lo ui ţă tre uie să îşi desfăşoare a tivitatea î Orasul Babadag.
. Repartizarea lo ui ţelor se fa e î li ita fo dului dispo i il, luâ du-se î
fo dul existe t, ât şi lo ui ţele e ur ează a fi fi alizate î

o siderare atât lo ui ţele li ere di

adrul u or o ie tive de i vestiţii apro ate şi

upri se î progra ul de o stru ţii de lo ui ţe pe tru ti eri, desti ate î hirierii.
NOTĂ:
- Lista de priorităţi se sta ileşte a ual.
- Soli ita ţii î s rişi î lista de priorităţi, u respe tarea riteriilor de la p t. ,

şi , are u pot e efi ia de

repartizarea u ei lo ui ţe î li ita fo dului dispo i il î a ul respe tiv, pot pri i repartiţii î a ii ur ători, î li ita
fo dului dispo i il î fie are a şi î
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Anexa nr. 2 la Raportul nr. _______/___________

CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in Orasul Babadag, construite prin Agentia
Nationala pentru Locuinte

1. Situaţia lo ativă a tuală
. . Chiriaş î spaţiu di fo d lo ativ privat ......................... 10 puncte
. . Tolerat î spaţiu ............................................................ pu te
. . Suprafaţa lo ui ilă deţi ută u hirie, tolerat în
spaţiu : - mp/locatar a ai are de
p şi pâ ă la
p i lusiv ................... 5 puncte
ai are de
p şi pâ ă la
p i lusiv ................... 7 puncte
p şi pâ ă la
p i lusiv .......................................... 9 puncte
d ai i ă de
p ............................................................ pu te
Î

NOTĂ:

azul elor toleraţi î spaţiu, toată suprafaţa lo ativă a i o ilului se î parte la u ărul total al lo atarilor, în
are su t i luşi şi ei are u fa parte di fa ilia soli ita tului de lo ui ţă, dar are lo uies î a elaşi i o il. Î
azul spaţiilor lo ative î hiriate, suprafaţa lo ativă deţi ută o for o tra tului de î hiriere se î parte u ai la
u ărul e rilor fa iliei soli ita tului de lo ui ţă. La sta ilirea u ărului de e ri ai fa iliei soli ita tului de
lo ui ţă se va avea î vedere o po e ţa fa iliei defi ită la cap. A pct. 2.

. Starea ivilă a tuală
2. . Starea ivilă:
a) ăsătorit .......................................................................... 10 puncte
e ăsătorit ....................................................................... 8 puncte
. . Nr. de persoa e î î treţi ere:
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
alte persoa e, i difere t de u ărul a estora ................ pu te

. Starea de să ătate a tuală
Boala de are suferă soli ita tul sau u alt e ru al fa iliei ori aflat î î treţi ere
necesită, potrivit legii, î soţitor sau o a eră î plus ............. 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
. . pâ ă la a .....................................................................
. . î tre şi a i ..................................................................
. . î tre şi a i ..................................................................
. . î tre şi a i ..................................................................
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ...........................................

1 punct
3 puncte
6 puncte
9 puncte
4 puncte

. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesio ală
. . fără studii şi fără pregătire profesio ală ........................... 5 puncte
. . u ş oală ge erală, fără pregătire profesio ală şi/sau u specializare la
lo ul de u ă ....................................................................... 8 puncte
. . u studii edii, fără pregătire profesio ală şi/sau u specializare la
lo ul de u ă ...................................................................... 10 puncte
. . u pregătire profesio ală, pri studii edii sau profesio ale de spe ialitate şi/sau pri
studii superioare de s urtă durată .......................................... 13 puncte
5.5. cu studii superioare ........................................................ 15 puncte
NOTĂ:

Se va pu ta ulti ul ivel de studii î heiat şi atestat o for

legii.

. Situaţii lo ative sau sociale deosebite
. . ti eri prove iţi di ase de o rotire so ială şi are au împlinit 18 ani............. 15 puncte
. . ti eri are au adoptat sau adoptă opii ........................... 10 puncte
. . ti eri eva uaţi di ase aţio alizate ............................... 5 puncte
7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ..................... 15 puncte
. . î tre salariul i i pe e o o ie şi salariul ediu rut pe economie ........... 10 puncte
NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare sta ilite pri pu taj se apli ă u ai soli ita ţilor de lo ui ţă are au î depli it î totalitate
criteriile specificate la lit. A de mai sus.
Î azul î registrării u or pu taje egale, soli ita ţii vor fi departajaţi î fu ţie de situaţia lo ativă o statată la
data efe tivă a repartizării lo ui ţelor, avâ d prioritate, u ai î a est az, soli ita ţii a ăror situaţie lo ativă este
sau poate deve i, î
od i i e t, gravă. Da ă i i a est riteriu nu este suficient, departajarea se poate face în
fu ţie de ve hi ea ererii soli ita tului, luâ du-se î
o siderare data efe tivă a î registrării ererii
ziua/lu a/a ul , avâ d prioritate î a est az soli ita tul a ărui erere are ve hi e ai are. În cazul când
departajarea u se poate efe tua i i î aza a estor riterii, au prioritate soli ita ţii are au pu tajul el ai
are a ordat pe aza riteriilor u ara ter de prote ţie so ială starea ivilă + starea de să ătate a tuală .
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Anexa nr. 3 la Raportul nr. _______/___________

ACTELE NECESARE
pentru intocmirea dosarului si analizarea cererilor in vederea repartizarii locuintelor pentru
tineri destinate inchirierii in Orasul Babadag, construite prin A.N.L

Cererile pentru locuinte se depun la Registratura U.A.T. Orasul Babadag, sediul din str.
Republicii, nr. 89 si vor fi insotite in mod obligatoriu de urmatoarele acte justificative:

A.IN VEDEREA INDEPLINIRII CRITERIILOR DE ACCES:
1. Cerere – titularul cererii sa fie major, in varsta de pana la 35 ani la data depunerii cererii.
Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
2. Acte de identitate (B.I./C.I. valabile) ale solicitantului si membrilor familiei acestuia,
precum si ale tuturor persoanelor aflate in intretinere, care locuiesc impreuna cu acesta,
certificate de nastere , de casatorie si dupa caz, sentinta/certificat de divort .
Documentele vor fi prezentate in copii certificate de catre solicitant conform cu originalul.
3. Declaratie notariala pe propria raspundere (original) din care sa rezulte:


ca solicitantul si dupa caz sotia/sotul ori alt membru al familiei acestuia u deţi şi nu au
deţi ut o altă lo ui ţă î proprietate pe raza Orasului Babadag şi/sau u su t

e efi iarii

u ei alte lo ui ţe u hirie, proprietate de stat, proprietate a u ităţii ad i istrativ-teritoriale
sau a u ităţii î

are îşi desfăşoară a tivitatea.



Ca solicitantul nu realizeaza.beneficiaza de alte venituri in afara de cele declarate;



Numarul de persoane aflate in intretinerea solicitantului;



Numarul de persoane care locuiesc impreuna cu solicitantul, in situatia in care acest nu
locuieste intr-un bloc de locuinte care are constituita Asociatie de Proprietari;



Ca solicitantul are calitatea de chirias/tolerat in spatiu.

4. Adeverinta de la serviciul Impozite si taxe/Registrul agricol ca nu detin si nu au instrainat

locuinta proprietate personala pe raza orasului Babadag;
5. Adeverinta de la locul de munca insotita de copie de pe registrul general de evidenta a
salariatilor (REVISAL)/de la ITM din care sa reiasa faptul ca solicitantul isi desfasoara
activitatea pe raza orasului Babadag.

In alte situatii: adeverinta de la locul de munca in care sa se precizeze ca solicitantul este angajat cu
statut special in conformitate cu prevederile legale sau alte acte doveditoare in acest sens pentru
cadrele militare.

B. IN VEDEREA CALCULARII PUNCTAJULUI CONFORM CRITERIILOR DE IERARHIZARE:
6. Copie contract de inchiriere valabil inregistrat la Administratia Fiscala./Actul de

proprietate(copie) privind locuinta de domiciliu sau de resedinta , din care sa reiasa suprafata
locuibila.
7. Copie de pe titlul de proprietate/contract de vanzare cumparare sau , dupa caz, declaratie
notariala pe propria raspundere data de proprietarul locuintei din care sa reiasa faptul ca
locuiti la adresa mentionata in cerere.
Nota: In cazul in care solicitantul locuieste in imobil cu alte persoane sunt necesare copii de
pe actele de stare civila ale acestora.
8. Copie a actului doveditor prin care chiriasul face dovada faptului ca locuinta pe care o
detine cu contract de inchiriere face obiectul unei solicitari de retrocedare, sau , dupa caz, a
fost retrocedata catre fostii proprietari(copii: protocol de punere in posesie a imobilului,
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de retrocedare a bunului, proces verbal de
evacuare);
9. Adeverinta medicala sau orice act doveditor al existentei unei boli cronice (sot, sotie, alta
persoana aflata in intretinerea solicitantului dupa caz).
10. Copie dupa ultimul act de stusii, incheiat si atestat conform legii (sot/sotie).
11. Acte din care sa rezulte ca solicitantul a adoptat copii sau documente din care sa rezulte
ca s-au intreprins masuri in vederea adoptarii .
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