
ANEXA 1 
la H.C.L. Sector 6 nr.  

CRITERII DE ACCES 
 

A. CRITERII DE ACCES CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANŢI 
PENTRU A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE 

 
      1. Au domiciliul pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6.  

2. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în 
întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună 
cu solicitantul) să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul 

României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca 
urmare a partajului succesoral sau datorită divorțului. 

3. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în 
întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună 
cu solicitantul) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe. 

4. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în 
întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună 

cu solicitantul) să nu dețină, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat. 
 5. Persoanele sau familiile care solicită atribuirea unei locuinţe sociale trebuie să îndeplinească, 
obligatoriu, condiţia ca venitul mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, să se situeze sub 
nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã 
în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum şi anterior lunii în care 

se repartizeazã locuinţa. 

 

 
B. CRITERII DE ACCES CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANŢI 

PENTRU A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINŢE DIN FONDUL 
LOCATIV DE STAT 

  
 1. Persoanele/familiile care solicită astfel de locuințe trebuie să aibă domiciliul pe raza 
Sectorului 6. Condiţiile aplicabile pentru atribuirea de locuinţe fond de stat sunt cele prevăzute la litera 

„A”, punctele (1) – (4) .  

 

 
C. CRITERII DE ACCES CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANŢI PENTRU A 

BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINŢE DE NECESITATE 
 

 De atribuirea locuinţelor de necesitate pot beneficia persoanele/familiile care au domiciliul pe raza 
Sectorulu 6 și se încadrează în una/unele dintre situaţiile de mai jos: 
 1. Deţin o locuinţă ce a devenit inutilizabilă în urma unei catastrofe naturale sau accident,   locuinţa 

de necesitate putând fi atribuită pe o durată de maxim 2 ani; 
 2. Deţin o locuinţă supusă unor lucrări de reabilitare ce nu se pot efectua în cazul în care cladirea 

este ocupată de locatari, locuinţa de necesitate fiind atribuită pe durata derulării lucrărilor, până la 
finalizarea acestora. 

 
Notă: Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a 

instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea 
de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 
 
 
 
 

  


