ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
PRIMARUL COMUNEI RĂDUCĂNENI
ANEXA la proiectul de Hotărâre nr. 3161/RG/20.05.2013

REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE.
Art. 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie realizarea, repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni.
(2) Locuinţa socială este acea locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor
persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
(3) Locuinţele sociale aparţin domeniului public al Comunei Răducăneni şi nu pot face
obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare.
Art. 2 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate prevederile
următoarelor acte normative:
 Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor
administrative –teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de
intervenţii şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale,
societăţilor naţionale şi regiilor autonome;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 3 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:
 principiul transparenţei – locuinţele sociale se repartizează şi se închiriază pe baza listei de
priorităţi aprobată de Consiliul Local, în condiţiile prevăzute de lege şi de hotărârile
Consiliului Local;
 principiul obiectivului major – realizarea locuinţelor sociale constituie un obiectiv major,
de interes local pe termen lung, al administraţiei publice locale;
 principiul egalităţii şi nediscriminării – accesul liber şi neîngrădit la locuinţe este un drept
al fiecărui cetăţean.
Art. 4. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
- persoană marginalizată: - persoană care beneficiază de venit minim garantat sau face parte
dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii nr. 416/2001 şi se află în
una din următoarele situaţii:
a) nu are loc de muncă;
b) nu are locuinţă în proprietate;
c) locuieşte în condiţii improprii;
d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mai mulţi copii
în întreţinere;
e) este persoană vârstnică fără susţinători legali;
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f) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,
accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
g) a executat o pedeapsă privată de libertate.
persoană cu handicap: acea persoană căreia mediul social, neadaptat deficienţelor sale fizice,
senzoriale, psihice, mentale, împiedică total sau îi limitează accesul în şanse egale la viaţa socială,
potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii necesitând măsuri de
protecţie specială în sprijinul integrării ei sociale şi profesionale;
persoană vârstnică: persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege;
familie: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, părinţii soţilor, precum şi ginerii,
nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună. Este asimilat termenul de
familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa
precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi
gospodăresc împreună;
copil: copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi
copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit
tutela sau curatela.
persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură;
familie monoparentală: este familia formată din persoana singură şi copiii în vârstă de până la
18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu acesta;
locuinţă: construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi
utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
locuinţa cu condiţii improprii: locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţia de locuinţă
care nu îndeplinesc cerinţele minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1, lit. A din
Legea nr. 114/1996 privind locuinţele;
locuinţa socială: locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a
căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei
locuinţe în condiţiile pieţei;
locuinţa de necesitate: locuinţa destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror
locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror
locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi
lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.
lista de priorităţi: document întocmit pe baza criteriilor şi condiţiilor aprobate potrivit
prezentului regulament, prin care se atribuie solicitanţilor, cu chirie, locuinţele disponibile;
comisie: comisie numită prin hotărâre a Consiliului Local cu atribuţii privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, în repartizarea locuinţelor sociale şi
stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale. Aceasta poate analiza orice
dosar aflat pe listele de priorităţi, la cererea solicitantului, luând în considerare situaţia locativă
ivită după afişarea listelor de prioritate şi a stării de risc social a solicitantului, dispunând
Compartimentul Asistenţă socială comunitară efectuarea unei anchete sociale. Urmare a celor
constatate Compartimentul Asistenţă socială comunitară poate propune motivat primarului
atribuirea în regim de urgenţă a unui spaţiu social.
contract de închiriere: actul juridic prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale proprietarului şi
chiriaşului privind închirierea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea locuinţei.
criteriu: ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanţilor de locuinţe (condiţii
de locuit, venitul net al familiei, starea sănătăţii, etc.)
chirie socială: chiria stabilită pentru locuinţele sociale al cărui nivel maxim este de 10 % din
venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
CAP. II. CONSTITUIREA FONDULUI DE LOCUINŢE SOCIALE
Art. 5 Fondul de locuinţe sociale se constituie prin următoarele modalităţi:
o realizarea de construcţii noi, în condiţiile legii;
o reabilitarea unor construcţii existente, în condiţiile legii;
o schimbarea destinaţiei unor imobile din aceea de spaţiu cu altă destinaţie în
spaţiu cu destinaţie de locuinţă socială;
o donaţii;
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o alte surse potrivit legii.
Art. 6 Construcţiile de locuinţe sociale se vor realiza numai pe terenuri aparținând domeniul
public sau privat al Comunei Răducăneni, pe amplasamente prevăzute în documentaţia de urbanism, cu
respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor stabilite în limita suprafeţei construite, potrivit legii.
CAP. III. ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE DIN COMUNA RĂDUCĂNENI
Art. 7 Închirierea locuinţelor sociale în Comuna Răducăneni se face în baza listelor de priorităţi
întocmite şi aprobate, în condiţiile legii, de către Consiliul Local al Comunei Răducăneni.
Art. 8 (1) Listele de priorităţi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în urma referatului şi
la propunerea Comisiei menţionată la art. 12.
(2) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliului local cu privire la lista de priorităţi, se
vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
Art. 9 Lista de priorităţi se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul când în Comuna
Răducăneni urmează să se finalizeze în anul respectiv şi/sau să se repartizeze locuinţe, structurată în
funcţie de nr. camerelor solicitate:
 1 cameră
 2 camere
 3 camere
Art. 10 Lista de priorităţi întocmită şi aprobată, în condiţiile prezentului regulament va cuprinde
în principal:
 numele şi prenumele solicitantului
 adresa de domiciliu
 număr de camere solicitat
 total punctaj cumulat
Art. 11 Listele de priorităţi întocmite conform art. 10 se vor afişa la sediul Primăriei Comunei
Răducăneni, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, prin hotărârea consiliului local, şi se va putea
consulta şi la Compartimentul de registratură.
Art. 12 (1) În vederea verificării dosarelor şi întocmirii listei de priorităţi se constituie, prin
hotărâre a consiliului local, Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe sociale, în repartizarea locuinţelor sociale şi stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează
locuinţele sociale, cu următoarea componenţă:
 3 consilieri, membri ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni;
 Viceprimarul Comunei Răducăneni;
 1 funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Răducăneni;
(2) Comisia numită la alin. (1) are potrivit prezentului regulament următoarele atribuţii:
 verifică şi analizează dosarele solicitanţilor de locuinţe sociale;
 întocmeşte lista de priorităţi şi o supune spre aprobare consiliului local;
 repartizează locuinţele sociale, conform prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei
în vigoare:
 aprobă înscrierea în contractul de închiriere a persoanelor prevăzute la art. 24, lit. c) din
prezentul regulament.
Art. 13 Solicitantul de locuinţă socială va întocmi un dosar care va cuprinde cererea-tip prevăzută
în Anexa nr. 1 precum și actele menţionate în Anexa nr. 2, anexe care sunt părți integrante din
prezentul regulament.
Art. 14 (1) Dosarele solicitanţilor de locuinţă socială, împreună cu cererea şi actele necesare se
vor depune în perioada ianuarie – 31 octombrie a fiecărui an calendaristic.
(2) Lista de priorităţi urmează a fi aprobată de către Consiliul Local al Comunei
Răducăneni până la 28 februarie a anului următor.
(3) Contestaţiile cu privire la poziţia de pe listele de priorităţi sau cu privire la punctajul
acordat se vor depune la sediul primăriei, Compartiment registratură, în termen de 5 zile de la afişarea
listelor.
(4) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la data înregistrării acestora de
către o comisie formată din 5 membri, constituită prin hotărâre a consiliului local.
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(5) Cererile şi dosarele pentru locuinţă socială se vor depune la sediul primărie –
Compartiment registratură.
Art. 15 În vederea soluţionării contestaţiilor cu privire la poziţia de pe listele de priorităţi sau cu
privire la punctajul acordat se constituie, prin hotărâre a consiliului local, Comisia de soluționare a
contestațiilor, cu următoarea componenţă, alţii decât cei menţionaţi la art. 12 alin (1).:
 3 consilieri, membri ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni;
 Primarul Comunei Răducăneni;
 1 funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Răducăneni;
Art. 16 Criteriile de eligibilitate pentru persoanele care solicită o locuinţă socială sunt menționate
în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 17 Nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile care se găsesc în vreuna din
situaţiile menționate în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 18 La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanţilor de locuinţe se vor avea în
vedere criteriile de selecție cu punctajul aferent menționate în Anexa nr. 5, parte integrantă din prezentul
regulament.
Art. 19 Compartimentul autoritate tutelară și protecție socială verifică în teren situaţia locativă a
fiecărui solicitant de locuinţă socială şi întocmeşte anchete sociale, pe care le transmite Comisiei
menţionată la art. 12.
Art. 20 Închirierea locuinţelor se face pe baza unui contract de închiriere încheiat pe o perioadă
de 5 ani, între Comuna Răducăneni şi chiriaş şi care va cuprinde în principal:
a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;
c) suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
e) suma plătită în avans în contul chiriei;
f) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;
g) obligaţiile părţilor pentru folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;
h) obligaţiile chiriaşului cu privire la plata cheltuielilor de întreţinere şi utilităţi publice (energie
electrică, apă, canalizare, gunoi, etc.);
i) inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
j) durata închirierii;
k) condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în coproprietate;
l) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului de închiriere;
m) alte clauze convenite între părţi în condiţiile legii.
Art. 21 În cazul în care părţile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriaşul
este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului contractual.
Art. 22 (1) Contractul de închiriere se reziliază în următoarele situaţii:
a) la cererea chiriaşului cu obligaţia acestuia de a notifica prealabil într-un termen de minimum 60
de zile;
b) din oficiu de către proprietar, dacă:
 chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv ori 6 luni cumulat de la data
încheierii contractului;
 chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor ori altor bunuri aferente
acestora sau au înstrăinat părţi din acestea;
 chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea ori împiedică folosirea
normală a locuinţei;
 chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
c) În cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte
cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele.
(2) Contractul de închiriere constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele şi
în modalităţile stabilite în prezentul contract.
Art. 23 În cazul decesului titularului contractului de închiriere ori a părăsirii locuinţei de către
acesta, închirierea poate continua, cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 27 din Legea nr. 114/1996,
după caz, cu următoarele categorii de persoane:
a) În beneficiul soţul /soţia dacă a locuit împreună cu titularul;
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b) În beneficiul descendenţilor sau ascendenţilor dacă au locuit împreună cu titularul contractului de
închiriere;
c) În beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul, cel puţin un an şi care au
fost înscrise în contractul de închiriere.
Art. 24 Evacuarea chiriaşului se face fără cerere de chemare în judecată, pact comisoriu grad III,
cu somaţie prealabilă şi este obligat să plătească chiria prevăzută în contract până la data evacuării lui din
locuinţă.
Art. 25 (1) Chiriaşii nu pot subînchiria locuinţele sociale, nu pot transmite dreptul de folosinţă a
acestora altor persoane, şi nu pot schimba destinaţia lor sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere
şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz..
(2) Orice clauză contractuală, aviz ori dispoziţie, contrare prevederilor alin. 1 sunt nule de
drept şi determină răspunderea celor în culpă.
Art. 27 Anual, persoane împuternicite din cadrul Primăriei Comunei Răducăneni vor verifica
starea de fapt a locuinţelor închiriate şi documentele chiriaşilor şi vor propune Comisiei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe, în repartizarea locuinţelor sociale şi stabilirea
criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele, măsurile pe care le consideră necesare pentru
respectarea prevederilor legale privind exploatarea, întreţinerea şi închirierea acestora.
Art. 28 Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe
sociale, în repartizarea locuinţelor sociale şi stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele
sociale se va întruni în şedinţe de lucru de câte ori este nevoie, în vederea soluţionării tuturor problemelor
ce se vor ivi cu privire la locuinţele sociale, conform prevederilor propriului Regulament de organizare și
funcționare, a prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.
CAP. V STABILIREA CHIRIEI
Art. 29 (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 1 din H.G. nr.
310/2007.
(2) Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei se stabileşte odată cu
încheierea contractului de închiriere şi nu va depăşi 10% din venitul net calculat pe ultimele 12 luni pe
familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei calculată potrivit alin (1), va fi subvenţionată de la
bugetul local;
(3) Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primăriei, în termen de 30
de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia sub sancţiunea rezilierii
contractului de închiriere.
(4) În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, Compartimentul
contabilitate al Primăriei Comunei Răducăneni, va opera modificarea chiriei şi a subvenţiei acordate
cuvenite proprietarului.
CAP. VI. ÎNTREŢINEREA LOCUINŢELOR SOCIALE
Art. 30 Obligaţiile administratorului fondului locativ privind întreţinerea locuinţelor sunt
reglementate de art. 29 din Legea nr. 114/1996 şi constau în principal din:
a) predarea locuinţei chiriaşului în stare normală de folosinţă;
b) luarea de măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi
funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
c) întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirii, a elementelor de
construcţii exterioare a clădirii (acoperiş, faţade, împrejmuiri, pavimente), curţi şi grădini precum
şi spaţii comune din interiorul clădirii;
d) întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor comune proprii clădirii (instalaţii de alimentare cu apă,
canalizare, instalaţii de încălzire centrală, instalaţii electrice etc.)
Art. 31 Obligaţiile chiriaşului privind întreţinerea locuinţei sunt reglementate de asemenea de
Legea locuinţei nr. 114/1996 şi constau în principal din:
a) efectuarea lucrărilor de întreţinere-reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii
din folosinţa exclusivă;
b) repararea sau înlocuirea elementelor de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună
ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau
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exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de
reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, de
instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
c) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată
durata contractului de închiriere;
d) să predea proprietarului locuinţa în stare normală de folosinţă la eliberarea acesteia.
Art. 32 (1) Întreţinerea locuinţei de către proprietar potrivit obligaţiilor sale prevăzute în
prezentul regulament şi în lege se realizează prin executarea următoarelor tipuri de lucrări:
 lucrări de reparaţii capitale;
 consolidări.
(2) Lucrările menţionate la alin. (1) se aprobă de către consiliul local pe baza programelor
de lucrări şi executarea acestora este condiţionată de asigurarea resurselor de la bugetul local.
Art. 33 (1) Executarea unor lucrări, de către chiriaş, care revin în sarcina proprietarului se fac pe
baza următoarelor documente:
 solicitare scrisă a chiriaşului;
 antemăsurătoarea întocmită conform prevederilor locale;
 procesul verbal întocmit de Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(2) Să execute la timp şi în condiţii optime, pe cheltuiala proprie, mici reparaţii locative
precum şi cele ocazionate de degradările produse imobilului prin culpa sa.
Art. 34 Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile actelor normative
referitoare la proiectare, autorizare şi executare a lucrărilor de întreţinere la clădiri.
CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 35 Prevederile prezentului regulament se completează şi cu dispoziţiile actelor normative în
vigoare privind realizarea, închirierea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea locuinţelor.

PRIMAR,
MIHAI IRIMIA
Contrasemnează
Secretarul comunei
Bumbaru Cătălin
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REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni
Anexa nr. 1
CERERE PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE
Subsemnatul/subsemnata

_______________________________________________________

domiciliat/ă în _________________________________________________________, cu reședința în
_____________________________________________, născut la data de ______________________,
având C.N.P. __________________________, telefon ________________________________
Familia este compusă dintr-un număr de _____ de persoane, după cum urmează:
a) Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP) _______________________________________________
b) Soț/soție solicitant (nume, prenume, CNP) _______________________________________________
c) Copil I (nume, prenume, CNP) _________________________________________________________
d) Copil II (nume, prenume, CNP) ________________________________________________________
e) Copil III (nume, prenume, CNP) _______________________________________________________
f) Copil IV (nume, prenume, CNP) ________________________________________________________
g) Copil V (nume, prenume, CNP) ________________________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………….
În vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe sociale, în regim de
închiriere, depun următoarele documente:
1. Copii ale B.I/C.I. ale solicitantului și ale tuturor membrilor majori ai familiei.
2. Declarație notarială, dată în conformitate cu punctul 4 din lista actelor necesare, atât de solicitant cât și
de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc și se gospodăresc împreună.
3. Declarație notarială a persoanelor care au dublă cetățenie, dată în conformitate cu punctul 4 din lista
actelor necesare.
4. Contract de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași/Administrația
Finanțelor Publice Comunale Răducăneni (va fi prezentat doar de titularul cererii, care este chiriaș în
spațiu locativ privat) sau o copie a contractului de închiriere cu Comuna Răducăneni.
5. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari (va fi depusă în situația în care solicitantul și
membrii familiei sunt tolerați într-un imobil) din care să rezulte suprafața utilă a imobilului, precum și
numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior
depunerii cererii, defalcat pe luni calendaristice și copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor
apartamentului respectiv.
6. Declarație notarială în care să fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care
locuiesc la adresa respectivă, numele acestora și copii după B.I./C.I./certificat de naștere ale tuturor
persoanelor care ocupă locuința respectivă, în cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari la
adresa la care titularul cererii locuiește.
7. Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces, sentință de divorț).
8. Adeverințe cu venitul NET lunar, inclusiv cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni, defalcat pe
luni, sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit – ambii soți și membrii
familiei de grd. I.
9. Acte eliberate de către autoritățile statutului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni,
pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal
constituite (convenții civile, PFA/ÎI/ÎF/s.a., drepturi de autor, dividende, participații, etc.).
10. Declarație notarială pe propria răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere.
11. Copii după actele de studii.
12. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărții de muncă, adeverință
eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă/angajator,
adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii, etc.
13. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, dacă este cazul.
14. Copii ale documentelor din care rezultă calitatea de veteran/văduvă de război, beneficiari ai
prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în revoluția din decembrie
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1989) și ai Decretului-lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată
cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii), dacă este cazul.
15. Adeverință care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provine din
instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani), dacă este cazul.
16. Copie a deciziei de pensionare pentru caz de boală sau incapacitate temporară de muncă sau anticipat.
17. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii
nr. 501/2002, dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice
alt document care să ateste faptul că s-a părăsit locuința).
18. Dovada că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol,
notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau au încheiat un contract de
închiriere cu revendicatorul).
19. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la primăria Comunei Răducăneni a
solicitării unei locuințe sociale).
20. Alt document care face dovada obținerii punctajului pentru cazuri de forță majoră, situații
neprevăzute sau de excelență.
Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea
închirierii unei locuințe sociale, conține un nr. de _____ file (inclusiv prezenta cerere).
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere corespund realității.

Comuna Răducăneni,
Data : ______________
Semnătura,
______________________
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REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni
Anexa nr. 2
LISTA ACTELOR
CARE ÎNSOȚESC SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE
1. Dosar plic;
2. Cerere-tip conform Anexei nr. 1 la regulament;
3. Copii ale B.I/C.I. ale tuturor membrilor majori ai familiei;
4. Declarație notarială, dată atât de solicitant cât și de membrii familiei de grd. I (inclusiv pentru copii
minori – declarație dată de către reprezentantul minorului) ai acestuia care locuiesc și se gospodăresc
împreună, din care să reiasă faptul că:
4.1 – nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statutului Român/în
administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, ori în proprietatea Comunei Răducăneni, pe
raza Comunei Răducăneni;
4.2 – nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte
din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990;
4.3 – nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150
m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990;
4.4 – nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe
teritoriul României, după 01.01.1990;
4.5 – nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
4.6 – nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în
baza legilor speciale;
4.7 – persoanele care au dublă cetățenie, vor completa, obligatoriu, dosarul și cu înscrisuri
eliberate de instituții abilitate din țara în care are o altă cetățenie decât cea română, care să ateste faptul
că:
4.7.1 – nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte
din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;
4.7.2 – nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150
m.p. pe teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;
4.7.3 – nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe
teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;
5. Contract de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași/Administrația
Finanțelor Publice Comunale Răducăneni, în situația în care se locuiește cu chirie la proprietar sau o
copie a contractului de închiriere cu Comuna Răducăneni.
6. În situația în care solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, adeverință de la asociația
de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care
au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat pe luni
și copii ale B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.
În cazul în care nu există asociație de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii
locuiește, acesta va trebui să dea o declarație notarială pe propria răspundere în care să fie specificată
suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, numele acestora și
copiile după B.I./C.I./certificat de naștere ale tuturor persoanelor care ocupă locuința respectivă;
7. Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces, sentință de divorț);
8. Adeverințe cu venitul NET lunar, inclusiv cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni, defalcat pe
luni, sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit – ambii soți și membrii
familiei de grd. I;
9. Acte eliberate de către autoritățile statutului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni,
pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal
constituite (convenții civile, PFA/ÎI/ÎF/s.a., drepturi de autor, dividende, participații, etc.);
10. Declarație notarială pe propria răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere;
11. Copii după actele de studii (se depun doar pentru solicitant);
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12. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărții de muncă, adeverință
eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă/angajator,
adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii, etc. (se depune doar pentru solicitant);
13. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, dacă este cazul;
14. Copii ale documentelor din care rezultă calitatea de veteran/văduvă de război, beneficiari ai
prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în revoluția din decembrie
1989) și ai Decretului-lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată
cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii), dacă este cazul;
15. Adeverință care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provine din
instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani), dacă este cazul;
16. Copie a deciziei de pensionare pentru caz de boală sau incapacitate temporară de muncă sau anticipat;
17. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii
nr. 501/2002, dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice
alt document care să ateste faptul că s-a părăsit locuința);
18. Dovada că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol,
notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau au încheiat un contract de
închiriere cu revendicatorul);
19. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la primăria Comunei Răducăneni a
solicitării unei locuințe sociale);
20. Orice document pe care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă pentru obținerea punctajului pentru
cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelență.
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REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni
Anexa nr. 3

CRITERII DE ELIGIBILITATE
PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITĂ O LOCUINȚĂ SOCIALĂ
I. Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:
1. Solicitanții să fie cetățeni români.
2. Solicitanții să aibă domiciliul stabil în Comuna Răducăneni.
3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statutului
Român/în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni/Comunei Răducăneni, ori în
proprietatea Comunei Răducăneni, pe raza Comunei Răducăneni.
4. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau
o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după
01.01.1990.
5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai
mare de 150 m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990.
6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate
personală, pe teritoriul României, după 01.01.1990.
7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință
proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe
teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.
8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de
teren construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă
cetățenie, după 01.01.1990.
9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o casă de
vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie,
după 01.01.1990.
10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub
nivelul câștigului salarial mediu net pe 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.
11. Solicitanții care pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în
vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor eferente întreținerii locuinței.
12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea
unei locuințe.
13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care nu dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat,
nerevendicată în baza legilor speciale.
14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care nu au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu
Comune Răducăneni, din vina lor.
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II. Condiții de eligibilitate la încheierea contractului de închiriere:
La data încheierii contractului de închiriere, solicitantul și membrii familiei de grd. I (soț, soție,
copiii care locuiesc și se gospodăresc împreună), va prezenta o declarație notarială, nu mai veche de 3
zile, care să ateste respectarea criteriilor de eligibilitate pentru toți membrii familiei care urmează a fi
incluși cu drepturi locative în contractul de închiriere.
Dacă la momentul încheierii contractului de închiriere/procesului verbal de predare-primire al
locuinței, solicitantul și membrii familiei de grd. I (soț, soție, copii) ai acestuia, care locuiesc și se
gospodăresc împreună, care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în
lista de priorități, li se va anula repartiția.
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REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni
Anexa nr. 4
NU POT BENEFICIA DE LOCUINȚĂ SOCIALĂ URMĂTOARELE CATEGORII DE
PERSOANE:
1. Solicitanții care nu au cetățenia română.
2. Solicitanții care nu au domiciliul stabil în Comuna Răducăneni.
3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statutului
Român/în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni/Comunei Răducăneni, ori în
proprietatea Comunei Răducăneni, pe raza Comunei Răducăneni.
4. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o
cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după
01.01.1990.
5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare
de 150 m.p. pe teritoriul României, după 01.01.1990.
6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună) care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală,
pe teritoriul României, după 01.01.1990.
7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o locuință
proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe
teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.
8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o suprafață de teren
construibil mai mare de 150 m.p. pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie,
după 01.01.1990.
9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o casă de vacanță,
proprietate personală, pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după
01.01.1990.
10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, peste
nivelul câștigului salarial mediu net pe 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.
11. Solicitanții care nu pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în
vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor eferente întreținerii locuinței.
12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei
locuințe.
13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat,
nerevendicată în baza legilor speciale.
14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copiii care locuiesc și se
gospodăresc împreună), care au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu
Comune Răducăneni, din vina lor.
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REGULAMENT
privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Comuna Răducăneni
Anexa nr. 5
CRITERII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA STABILIRII ORDINII DE IERARHIZARE A
SOLICITĂRILOR DE LOCUINȚE SOCIALE
A. Punctaj acordat pentru condiții de locuit:
A.1 Pentru chirie în locuință privată cu contract de închiriere vizat de Administrația Finanțelor
Publice Comunale Răducăneni, având durata:
a) sub 1 an_________________________________________________________________________2p
b) între 1 – 2 ani_____________________________________________________________________3p
c) între 2 – 3 ani_____________________________________________________________________7p
d) între 3 – 4 ani____________________________________________________________________10p
e) între 4 – 5 ani____________________________________________________________________15p
f) peste 5 ani_______________________________________________________________________20p
Notă: se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu acele contracte de
închiriere care, prin data vizei Administrației Financiare, dovedesc înregistrarea lor în termenul de
valabilitate a contractului de închiriere.
A.2 Dacă solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, în funcție de m.p. spațiu de
locuit (suprafață utilă) ce revine pe membru de familie:
a) mai mare de 12 m.p._______________________________________________________________0p
b) mai mare de 10 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 12 m.p.______________________________4p
c) mai mare de 8 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 10 m.p._______________________________7p
d) mai mică de 8 m.p._______________________________________________________________10p
Dovada numărului membrilor de familie se face cu adeverință eliberată de Asociația de
proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au
figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar și
copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.
În cazul în care nu este constituită Asociație de proprietari/locatari, dovada se face prin declarație
notarială a solicitantului.
În caz de neconcordanță, nu se acordă punctaj la acest criteriu.
B. Starea civilă:
a) căsătorit, fără copil________________________________________________________________2p
b) căsătorit, cu copil_________________________________________________________________5p
c) necăsătorit, văduv, divorțat fără copii în întreținere_______________________________________3p
d) familie monoparentală_____________________________________________________________10p
e) copiii aflați în întreținere până la vârsta de 18 ani, precum și cei până la vârsta de 25 de ani care-și
continuă studiile universitare la zi și care nu realizează venituri, pentru fiecare copil_______________2p
C. Venitul mediu net/membru de familie (soț, soție, copii):
a) mai mic decât venitul minim pe economie_____________________________________________20p
b) între venitul net minim și venitul net mediu pe economie_________________________________10p
Dovada venitului este probată prin:
- adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile
obținute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condițiile legii;
- acte eliberate de către autoritățile statutului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni,
pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri,
legal constituite (convenții civile, PFA/ÎI/ÎF/s.a., drepturi de autor, dividende, participații, etc.).
D. Studii:
a) studii doctorale__________________________________________________________________45p
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b) studii universitare________________________________________________________________40p
c) școli tehnice, postliceale, școli de maiștri, colegii, subingineri_____________________________35p
d) studii medii, licee, școli profesionale_________________________________________________30p
e) studii generale___________________________________________________________________20p
f) studii primare, fără studii____________________________________________________________5p
E. Vechimea în muncă:
- vechimea în muncă probată prin orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărții
de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de
Muncă/angajator, adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii, etc. , se acordă doar pentru solicitant
1pct. pentru fiecare an, fără a se depăși________________________________________________40p
F. Condiții speciale:
a) pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuință socială (începând cu anul
1997):
a1) până la 1 an vechime________________________________________________________0p
a2) pentru fiecare an de vechime a solicitării________________________________________2p
b) persoane cu dezabilități încadrate într-o categorie specială de handicap permanent (se acordă doar
pentru unul dintre membrii familiei)____________________________________________________10p
c) veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor legii recunoștinței față de eroii-martiri ți
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu
modificările și completările ulterioare (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii din revoluția din
decembrie 1989) și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată începând cu 6 martie 1945, precum și
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările
ulterioare_________________________________________________________________________10p
d) persoane care au beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provin din instituții de ocrotire socială și care
au împlinit vârsta de 18 ani)__________________________________________________________40p
e) pensionarii prin împlinirea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare (se
acordă doar pentru solicitant)__________________________________________________________5p
f) pensionari anticipat (se acordă doar pentru solicitant)_____________________________________3p
g) pensionari din motive de boală pentru incapacitate permanentă de muncă (se acordă doar pentru
solicitant)__________________________________________________________________________7p
h) persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar________________40p
i) persoane în curs de evacuare din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar________30p
G. Cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelență
Prin cazurile de forță majoră se înțeleg cazurile de sănătate, altele decât cele punctate la punctul F
– Condiții speciale sau alte cazuri pe care Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale le apreciază ca fiind deosebite cu privire la condiția umană, situații familiale
deosebite, violența domestică, precum și alte asemenea situații cu implicații directe sau indirecte asupra
drepturilor și libertăților cetățenești, a calității și demnității ființei umane.
Prin cazuri de excelență se înțeleg cazurile solicitanților care și-au adus aportul la creșterea
prestigiului Comunei Răducăneni sau a țării prin performanțe intelectuale, culturale, sportive,civice, etc.
Solicitanții vor depune orice document pe care îl apreciază ca fiind dovadă în obținerea
punctajului – la altitudinea comisiei și pentru situații care nu se regăsesc în criteriile de selecție__0 – 10p
H. Solicitanții care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de
părinți/copii nu vor beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.
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