ANEXA nr. 2
la H.C.L. Sector 6 nr. ____/_______

CRITERII
privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de priorităţi
pentru acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul
2018, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform
prevederilor Legii nr.116/2002

I.

CRITERII DE ADMITERE A SOLICITĂRII

1. Titularul cererii să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 6 de cel puţin 12 luni la
data solicitării sprijinului financiar.
2. Solicitantul şi membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din
Legea locuinţei nr.114/1996:
a) nu dețin în proprietate o locuinţă;
b) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 01 ianuarie 1990;
c) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea
unei locuinţe;
d) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuință din fondul locativ de stat;
3. De la prevederile punctului 2 b) fac excepţie cazurile familiilor care au în îngrijire
copii şi care se confruntă cu o situaţie excepţională din punct de vedere locativ,
respectiv, locuiesc în spaţii improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav
afectată;
4. De la prevederile punctului 2 a) fac excepţie familiile care au în îngrijire copii şi a
căror locuinţă este afectată de un incendiu, sau altă situaţie pentru care spaţiul locativ
devine temporar inutilizabil;
5. Lunar (în situaţia în care există dosare), comisia special instituită la nivelul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, analizează solicitările şi actele depuse în vederea
acordării/neacordării ajutorului solicitat. Dosarele solicitărilor completate cu actele
necesare, instrumentate de către Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, se vor depune la secretariatul Comisiei, pe parcursul anului
2018.
6. În cazul situaţiilor descrise la punctul 3. şi 4. al acestui capitol, comisia se va
întruni pentru analiza dosarelor sociale ale solicitanţilor imediat după evaluarea
socială a cazului de fiecare dată când vor fi identificate una din cele două situaţii, fără
a aplica criteriile speciale de selecţie a beneficiarilor.
II.

CRITERII SPECIALE DE SELECŢIE A BENEFICIARILOR

A. Situaţia locativă:
1. Calitatea în care solicitantul locuiește la adresă:
-tolerat în spațiu la părinți/copii/alte persoane ....................................... 1 punct
-chiriaș la particular, în cămin ............................................................. 3 puncte
1

-locuință improvizată, adăpost, evacuat, eliberat din detenție, în stradă ....5
puncte
-tineri
dezinstituționalizați
...................................................................10
puncte
B. Număr de copii :
-pentru fiecare copil - 1 punct
C. Venitul net lunar / membru de familie:
-nu realizează venituri ……………………………………….… 0 puncte
-pentru venitul mediu net între 850,01 lei
și venitul minim brut pe economie aflat în plată ...................... 3 puncte
-pentru venitul mediu net între 500,01 lei - 850 lei …………… 4 puncte
-pentru venitul mediu net între 150,01 lei - 500 lei ………….... 5 puncte
-nu depășește venitul mediu net de 150 lei ………………….… 6 puncte
D. Vârsta solicitantului
-între 18 ani și 35 ani ……………….... 1 punct
-între 35 ani şi 60 ani ……………..….. 5 puncte
-peste 60 ani ……………………….... 10 puncte
E. Data stabilirii domiciliului în sectorul 6
-între 1 an şi 3 ani ……….…………… 1 punct
-între 3 şi 10 ani …………..………..... 5 puncte
-peste 10 ani………………...………… 10 puncte
F. Starea sănătății
-invaliditate gr.III / handicap mediu ………………… 1 punct
-invaliditate gr.II / handicap accentuat ……….….….. 3 puncte
-invaliditate gr.I / handicap grav …….………………. 5 puncte
G. Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei va fi de maxim 900 lei/lună pentru
persoane singure sau familii. Ajutorul se va acorda în limita bugetului aprobat în
ordinea de prioritate obţinută de solicitanţi pe baza punctajului, excepţie făcând
situaţiile prevăzute în cap. I la puncte 3 şi 4.
Notă: Criteriile de departajare a solicitanţilor eligibili sunt aplicabile ori de câte ori
numărul de solicitări excede ajutoarelor disponibile.
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