
         Anexa nr. 1 

       la Hotărârea Consiliului Local 

               nr.  172. / 30.10.2014 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Ion Brad 

 

 

 

 

CCRRIITTEERRIIII  

pprriivviinndd  ccaallccuullaarreeaa  ppuunnccttaajjuulluuii  ccaarree  ssttăă  llaa  bbaazzaa  îînnttooccmmiirriiii  lliisstteeii  ddee  

pprriioorriittăăţţii  ppeennttrruu  rreeppaarrttiizzaarreeaa  llooccuuiinnţţeelloorr  ccoonnffoorrmm  LLeeggiiii  111144//11999966  
 

Nume şi Prenume …………….………………………………............................................. 

CI/CNP…………………………………….……………………………………………….. 

Domiciliul stabil………………………………………….………………………………… 

Număr înregistrare cerere ……………................................................................................. 

Membrii familiei şi structura locuinţei la care se încadrează …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

 
1.  Situaţia locativă actuală  

 a) cu contract de închiriere la proprietar, valabil, avizat 

la Administraţia Financiară Sector 1 

15 puncte 

 b) în spaţiul părinţilor 5 puncte 

 c) în cămine/ locuinţe de serviciu 6 puncte 

 d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă din imobile retrocedate 

 30 puncte 

 e) persoane care locuiesc cu contract de închiriere în 

imobile retrocedate 

10 puncte 

  f) persoane care au locuit legal în imobile retrocedate şi 

care în prezent se află în imobil fără forme legale 

15 puncte 

 g) alte situaţii (divorţ, viză reşedinţă / flotant, persoane 

fără forme legale, tolerat în spaţiu având domiciliul stabil  

pe raza sectorului 1, contract de comodat, precum şi alte 

situaţii care nu se regăsesc între literele a şi h ) 

5 puncte 

 h) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.  120/2004 sau Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  220/2010 

5 puncte 

 i) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă din imobile retrocedate care nu 

mai beneficiază de ajutorul privind plata chiriei, cf. 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.  

165/31.10.2013 

10 puncte 

2.  Stare civilă actuală  

 a) căsătorit; 4  puncte 

      b) văduv, divorţat; necăsătorit 3 puncte 



3. Număr copii aflaţi în întreţinere sau care 

gospodăresc împreună cu părinţii 

 

 1 copil 2 punct 

 2 copii 3 puncte 

 3 copii 4 puncte 

 Mai mult de 3 copii 5 puncte 

4. Stare de sănătate actuală  

 a) invalizi de gradul I şi handicap grav   5 puncte 

 b) invalid grad II şi handicap grad accentuat  4 puncte 

5.  Vechimea cererii  

 a)  < 1 an 1 puncte 

 b)  1-2 ani 2  puncte 

 c)  2-3 ani 3 puncte 

 d)  3-4 ani 4 puncte 

 e)  4-5 ani 5 puncte 

 f)  5- 6ani 6 puncte 

 g) 6- 7ani 7 puncte 

 h) 7- 8ani 8 puncte 

 i) 8- 9ani 9 puncte 

 j) 9- 10ani 10 puncte 

 k)10-11 ani 11 puncte 

 l)11-12 ani 12 puncte 

 m)12-13 ani 13 puncte 

 n)13-14 ani 14 puncte 

 0)14-15 ani 15 puncte 

 p)15-16 ani 16 puncte 

 r)16-17 ani 17 puncte 

6. Venitul mediu net lunar pe membru de familie  

 a) nu realizează venituri 0 puncte 

 b) mai mic decât venitul minim pe economie 13puncte 

 c) între venitul minim pe economie şi venitul mediu net 

pe economie 

10 puncte 

7. Vârsta solicitantului  

 a) sub 35 de ani 10 puncte 

 b) peste 35 de ani 7  puncte 

8. Categorii sociale  

 a) persoane care nu sunt angajate cu contract de muncă 0 puncte 

 b) salariaţi 3 puncte 

 c) pensionari 5 puncte 

      d) şomeri; persoane beneficiare de ajutor social 2 puncte 

 e) funcţionari publici 8 puncte 

 f) funcţionari publici – salariaţi ai Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti 

 

10puncte 



 g) personal contractual al instituţiilor publice de pe raza 

sectorului 1 

10 puncte 

 h) persoane cu studii superioare – se acordă doar 

titularului cererii 

8 puncte 

 i) veterani şi văduve de război, revoluţionari răniţi şi 

invalizi, foşti deţinuţi politici şi urmaşii acestora 

5 puncte 

 j) tineri instituţionalizaţi 5 puncte 

 k) repatriaţi 5 puncte 

 TOTAL GENERAL :  

 

Nota : * Se acordă 5 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat 

medical invaliditate de gradul I şi handicap grav  şi 4 puncte pentru fiecare membru de 

familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul II şi handicap grad 

accentuat, urmând ca acestea să se cumuleze; 

 * La egalitate de puncte prioritatea se stabileşte în ordinea numărului de 

înregistrare a cererii la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti ; 

 *La criteriul nr. 1 ,,Situaţia locativă actuală,, litera h și i, beneficiarii Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  120/2004 sau Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  220/2010 care constau în 

acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, se va cumula cu una dintre situaţiile 

locative cuprinse între literele a şi g.  

*La criteriul nr. 5 ,,Vechimea cererii,, se stabilește cf.Normelor nr. 1275/2000,  de 

aplicare a Legii nr. 114 /1996, art.21, alin(2), pentru cererile depuse până la data de 01 

noiembrie a anului în curs.  

 

 

 

Întocmit, 


