Anexa nr. 1
laăHot râreaăConsiliuluiăLocal
nr. 156/29.09.2015
PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,
AdrianăT n sescu

CRITERII
privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de
priorităţi pentru repartizarea locuinţelor conform Legii 114/1996
Nume si 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 Administratia Financiara Sector 1
b)ăînăspa iulăp rin ilor
c)ăînăc mine/ălocuin eădeăserviciu
d) persoane evacuate cuă hot râreă judec toreasc
definitiv ăşiăirevocabil din imobile retrocedate
e) persoane care locuiesc cu contract de închiriere în
imobile retrocedate
f) persoane care auălocuitălegalăînăimobileăretrocedateăşiă
careăînăprezentăseăafl ăînăimobilăfaraăformeălegale
g) alte situatii (divort,viza resedinta/flotant,
persoane fara forme legale, tolerat in spatiu avand
domiciliul stabil pe raza sectorului 1, contract de
comodat,precum si alte situatii care nu se regasesc intre
literele a si h )
h) beneficiariiăHot râriiăConsiliului Local al Sectorului 1
nr. 120/2004 cu modific rileă șiă complet rileă ulterioare
sauă Hot râriiă Consiliuluiă Locală ală Sectoruluiă 1ă ală
MunicipiuluiăBucureştiănr.ăă220/2010

15 puncte
5 puncte
6 puncte
30 puncte
10 puncte
15 puncte
5 puncte

5 puncte

2.

3.

4.

i) persoaneă evacuateă cuă hot râreă judec toreasc ă
definitiv ă şiă irevocabil ă dină imobileă retrocedateă care nu
mai beneficiaza de ajutorul privind plata chiriei cf.
Hot râriiă Consiliuluiă Locală ală Sectorului 1
nr.
165/31.10.2013
Stare civilă actuală

10 puncte

a)ăc s torit;
b)ăv duv,ădivor at;ănec s torit
Număr copii aflaţi în întreţinere sau care gospodăresc
împreună cu părinţii

4 puncte
3 puncte

1 copil
2 copii
3 copii
Mai mult de 3 copii
Stare de sănătate actuală
a) invalizi de gradul I si handicap grav
b) invalid grad II si handicap grad accentuat

5.

6.

2 punct
3 puncte
4 puncte
5 puncte

5 puncte
4 puncte

Vechimea cererii
a) < 1 an
b) 1-2 ani
c) 2-3 ani
d) 3-4 ani
e) 4-5 ani
f) 5- 6ani
g) 6- 7ani
h) 7- 8ani
i) 8- 9ani
j) 9- 10ani
k)10-11 ani
l)11-12 ani
m)12-13 ani
n)13-14 ani
0)14-15 ani
p)15-16 ani
r)16-17 ani
s)17-18 ani
Venitul mediu net lunar pe membru de familie

1 puncte
2 puncte
3 puncte
4 puncte
5 puncte
6 puncte
7 puncte
8 puncte
9 puncte
10 puncte
11 puncte
12 puncte
13 puncte
14 puncte
15 puncte
16 puncte
17 puncte
18 puncte

a) nu realizeaz ăvenituri
b) mai mic decât venitul minim pe economie
c)ă întreă venitulă minimă peă economieă şiă venitulă mediuă netă
pe economie

0 puncte
13 puncte
10 puncte

7.

Vârsta solicitantului
a) sub 35 de ani
b) peste 35 de ani

8.

10 puncte
7 puncte
Categorii sociale

a)ăpersoaneăcareănuăsuntăangajateăcuăcontractădeămunc
b)ăsalaria i
c) pensionari
d)ăşomeri ; persoane beneficiare de ajutor social
e)ăfunc ionariăpublici
f)ă func ionari publici –salaria iă aiă Sectoruluiă 1ă ală
Municipiului Bucuresti
g) personal contractual al institutiilor publice de pe raza
sectorului 1
h) persoane cu studii superioare – se acorda doar
titularului cererii
i)ă veteraniă şiă v duveă deă r zboi,ă revolu ionariă r ni iă şiă
invalizi,ăfoştiăde inu iăpoliticiăşiăurmaşiiăacestora
j)ătineriăinstitu ionaliza i
k)ărepatria i
TOTAL GENERAL :

0 puncte
3 puncte
5 puncte
2 puncte
8 puncte
10 puncte
10 puncte
8 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte

Nota : * Se acorda 5 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat
medical invaliditate de gradul I si handicap grav şi 4 puncte pentru fiecare membru de
familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul II si 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 cu modificările
și completările ulterioare 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,

