Aprobat prin H.C.L.M. nr.286/2016

CRITERII DE IERARHIZARE

PUNCTAJ FINAL
1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA
_______________
1.1 Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat 6 p
1.2 Tolerat în spaţiu 3 p
Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie sau
tolerat în spaţiu-mp./locatar)
1.3 a) între 15mp. si 18 mp. 5 p
1.4 b) între 12 mp şi 15 mp. 7 p
1.5 c) între 8mp. şi 12 mp. 9 p
1.6 d) mai mică de 8 mp. 10 p
2. STAREA CIVILA ACTUALA
a) Căsătorit 10 p
b) Necăsătorit 6 p
c) Divorţat cu copii minori în întreţinere 10p
d) Văduv 7p
e) Despărțit în fapt cu persoane în întreținere 10p
2.2 Număr de persoane în întreținere
1 copil 2 p
2 copii 3 p
3 copii 4 p
4 copii 5 p
Mai mult de 4 copii 5 p +1 pct. pt.
fiecare copil
Alte persoane indiferent de numărul acestora 2 p
3. STAREA ACTUALA DE SANATATE 2 p
Boala de care suferă solicitantul, un alt
membru al familiei, sau aflat în întreţinerea
acestuia:
a) Handicap gr. I 7 p
b) Handicap gr. II 5 p
c) Handicap gr. III 3 p
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
4.1 a) până la 1 an 1 p
4.2 b) până la 2 ani 3 p
4.3 c) până la 3 ani 6 p
4.4 d) pentru fiecare an peste 3 ani 1 p
5. NIVEL DE STUDII SAU PREGATIRE
PROFESIONALA
5.1 fără studii şi fără pregătire profesională 5 p
5.2 cu şcoală generală fără pregătire profesională
şi/sau cu specializare la locul de muncă 7 p
5.3 cu şcoală profesională 8p
5.4 cu studii medii, fără pregătire profesională
şi/sau cu specializare la locul de muncă 10 p
5.5 prin studii medii şi profesionale de specialitate
şi/sau prin studii superioare de scurtă durată 13 p
5.6 cu studii superioare 15 p

PREȘEDINTE COMISIE
CIOACĂ Ionuț

_______________

6. SITUATII LOCATIVE SAU SOCIALE
DEOSEBITE
6.1 tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi
care au împlinit 18 ani 10 p
6.2 tineri care au adoptat copii 8 p
6.3 persoane evacuate din casele naţionalizate 5 p
6.4 urmaşii eroilor martiri si a altor persoane care
potrivit legii au dreptul la obţinerea unei
locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat 5 p
7. VENITUL MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU
DE FAMILIE
7.1 sub salariul minim pe economie 4 p
7.2 între salariul minim pe economie şi salariul
mediu pe economie 3 p
7.3 peste salariul mediu pe economie 2 p
ALTE CRITERII
8. familii evacuate în baza hotărârilor
judecătoreşti de către foştii proprietari care si au
redobândit imobilul în baza Legii 10/2001 5 p
8.1familii cu copii minori 2 p
8.2locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă
siguranţă în exploatare 2 p
9.proveniența veniturilor
9.1. formă sigură de venit ( salariu, pensie) 20 p
9.2. indemnizație persoane cu handicap, ajutor, social, ajutor șomaj, alocație copii 5p

MEMBRII
ROȘU Petre
PAVEL Petrișor
BĂNICĂ Ovidiu

GHINCEA Vasile
MIHĂILĂ Ionela

CIOBANU Carmen

GORNEANU Ioana
BĂTAIE Gina

PUNCTAJ

SEMNĂTURA

