ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 52 din 31.03.2016
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale








Consiliul local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinara la data de 31.03.2016
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului din care reiese necesitatea stabilirii unor criterii pentru
repartizarea de locuinţe sociale pentru persoanele sau familiile a căror situaţie economică nu
le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
raportul nr. 2828/25.03.2016 al compartimentului de asistenţă socială;
avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi
sportive şi de agrement,
avizul Comisiei pentru administraţie, juridice, apărarea ordini şi liniştii publice şi a drepturilor
cetăţeneşti,
avizul secretarului.
Având în vedere prevederile art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.36 alin 6 lit. a pc. 2 şi 17, art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba criteriile de repartizare a locuinţelor sociale conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Analiza îndeplinirii criteriilor aprobate se va face în baza întocmirii unei anchete
sociale pentru fiecare cerere în parte.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului şi
Serviciul asistenţă socială.
Art. 4 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
- Compartimentul juridic;
- Serviciul de asistenţă socială.
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Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate .
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ANEXA LA HCL NR. 52/31.03.2016

CRITERII DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA SPATIILOR CU
DESTINATIE DELOCUINTA SOCIALA

-

-

-

-

-

-

Conform legii locuintei nr.114/1996, art. 42. - Au acces la locuinta sociala, in
vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe
persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net
lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul
Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior
lunii in care se repartizeaza locuinta."
Titularul trebuie sa aiba domiciliul in UAT Tautii Magheraus cu minim 6 luni
inainte de
depunerea cererii;
Titularul cererii sau ceilalti membrii ai familiei acestuia trebuie sa nu fi detinut o
alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu
chirie sau proprietate de stat;
Vor fi evaluate conditiile de locuit ale solicitantului :
1. In chirie/la parinti, fara a avea un spatiu separat/la rude sau prieteni;
2. Numarul membrilor familiei si a celor care se gospodaresc impreuna
cu solicitantul;
Venitul lunar ( net) al familiei;
Starea de sanatate a familiei ;
Criteriul varstei solicitantului – tineri casatoriti- sub 35 de ani
- tineri necasatoriti- cu copii in intretinere sub 35 de
ani;
Tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala care au implinit varsta de 18 ani;
Nivelul de studii/ sau pregatirea profesionala si dovada incadrarii in munca;
Se va avea in vedere vechimea cererii;
Alte familii in situatii de dificultate
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