
Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 

in orasul Târgu Ocna 

A. Criterii de acces la locuinţă: 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată 

închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii 

cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la 

împlinirea acestei vârste. 

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu. 

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - 

soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină 

şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte 

locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 

sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţa  

( orasul Târgu Ocna) 

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere 
locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea 
statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul 
deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din 
locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt 
retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile 
dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De 
asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri 
ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, 
alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii. 

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în 

localitatea în care sunt amplasate locuinţele (orasul Târgu Ocna)   

 Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în 

considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi 

finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 NOTĂ: Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv 
urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă 
titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces 
la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Solicitanţii înscrişi în lista de 
priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1), 2) şi 3), care nu pot beneficia de repartizarea 
unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în 
limita fondului disponibil în fiecare an şi  în noua ordine de prioritate stabilită. 

 

PERSOANELE INTERESATE  CARE  INDEPLINESC CRITERIILE DE ACCES LA  O 
LOCUINTA CONSTRUITA DIN FONDURI ANL   VOR DEPUNE PANA LA DATA DE 

13 MARTIE 2020 , ora 14.00,  LA REGISTRATURA INSTITUTIEI  URMATOARELE 
ACTE JUSTIFICATIVE 

Lista documentelor justificative ce vor fi depuse de catre solicitanti in vederea 

verificarii indeplinirii criteriilor de acces , precum si pentru calcularea 

punctajului in vederea stabilirii listei de prioritati 



1.Cerere ; 

2. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familei sale (dacă este cazul), 

în fotocopie;  

3. Certificate de stare civilă : 

-certificat de naștere - al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă e 

cazul), în fotocopie;  

-certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în fotocopie;  

4.Acte doveditoare din care rezulta ca titularul cererii are alte persoane in intretinere, 

daca este cazul; 

5.Sentinţa judecatoreasca definitivă /certificat de divorţ (dacă este cazul), în fotocopie; 

6. Adeverință cu venitul net realizat de solicitant, precum şi de membrii familiei 

acestuia încadraţi în muncă,  pentru ultimele 12 luni ( adeverinta eliberata de 

angajator, extras REVISAL, adeverinta cu veniturile realizate de la ANAF) 

7. Autorizatia de functionare AF sau PF (daca este cazul) si dovada ca functioneaza in 

prezent, în fotocopie; 

8. Actele de studii, în fotocopie;  

9. Documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută în prezent - cu 

chirie/tolerat în spațiu   (contract de inchiriere / contract de comodat / ancheta sociala, 

etc;  

10. Acte medicale certificate de medicul specialist din care să rezulte că solicitantul, un 

alt membru al familiei solicitantului (soț/soție, copii) sau aflat în întreținerea acestuia, 

necesită însoțitor sau o camera în plus (unde este cazul) 

11. Declaratii notariale ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotului/sotiei si ale 

celorlati membrii majori ai familiei acestuia ca: * nu detin sau nu au detinut in 

proprietate o locuinta si nu  au dobandit sau instrainat locuinta in orasul Târgu Ocna; 

*ca nu au beneficiat de credite pt executia unei locuinte; *nu sunt beneficiarii unei alte 

locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ- teritoriale 

sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în orasul Târgu Ocna; * nu realizează 

alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare; 

12. Daca este cazul, documente din care să rezulte situaţia actuală deosebită: 

a) tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani; 

b) tineri care au adoptat copii; 

c) tineri evacuaţi din case naţionalizate; 

13. alte documente considerate ca fiind necesare în vederea susţinerii cererii. 

_____________________________________________________________________ 

NOTA: 

- orice lipsă/neconformitate între actele enumerate mai sus și cele depuse de 
solicitant vor atrage depunctarea/respingerea dosarului, după caz;  

-orice modificare aparută în timp în actele depuse la dosar (ex: căsătorie, copii, 
schimbare loc de muncă, schimbare domiciliu), implică obligativitatea din partea 
solicitantului de a actualiza dosarul cu actele precizate mai sus, conform noii situații, în 
caz contrar, dosarul va fi respins;  



-completările depuse în cursul unui an calendaristic vor fi analizate și punctate la 
începutul anului următor . 

 

Relatii la telefonul 0234344115 

Directia de asistenta sociala int.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


