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 ROMÂNIA               
    JUDETUL MURES       
    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
    CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 14 
 

din 25 februarie 2009 
 
 

Pentru aprobarea propunerii privind criteriile de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru 

tineri, destinate închirierii 
 

 
Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând avizul favorabil al comisiei de 

specilitate pentru administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, 
buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 
LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 din Normele metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2008, art. 36 alin. (6), lit. a) pct. 17, alin. 
(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevbederilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraŃia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 
Art. 1. Se aprobă propuneriile privind criteriile de ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe şi în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, 
destinate închirierii, în conformitate cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă lista cu actele necesare, care vor fi prezentate, împreună cu solicitarea de 
atribuire a unei locuinŃe, realizate prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, destinate închirierii, în 
conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Sunt îndreptăŃiŃi, pentru repartizarea unei locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, 
solicitanŃii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii:  

a.) Titularul cererii de repartizare a unei locuinŃe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să 
fie major, în vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiŃie pentru 
locuinŃa în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinŃă se efectuează numai     
individual şi în nume propriu. 

b.) Titularul cererii de locuinŃă şi ceilalŃi membrii ai familiei acestuia - soŃ/soŃie, copii şi/sau 
alte persoane aflate în întreŃinerea acestuia - trebuie să nu deŃină şi să nu fi deŃinut o altă locuinŃă în 
proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a 
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unităŃii administrativ-teritoriale sau a unităŃii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Miercurea 
Nirajului sau în satele aparŃinătoare. 

RestricŃia referitoare la nedeŃinerea unei locuinŃe în proprietate nu are în vedere locuinŃele 
înstrăinate în urma unei acŃiuni de partaj sau locuinŃele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi 
care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricŃia nu se aplică în cazul deŃinerii cu chirie a 
unui spaŃiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinŃele 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 înŃelege clădirile dotate cu camere de locuit 
individuale şi cu dependinŃele, dotările şi utilităŃile comune. 

c.) Titularul cererii de locuinŃă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Miercurea Nirajului 
sau în satele aparŃinătoare. 

Art. 4. (1) Repartizarea locuinŃelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în 
considerare atât locuinŃele libere din fondul existent, cât şi locuinŃele ce urmează a fi finalizate în 
cadrul unor obiective de investiŃii aprobate şi cuprinse în programul de construcŃii de locuinŃe pentru 
tineri, destinate închirierii. 

(2) Lista de priorităŃi se stabileşte anual. 
(3) SolicitanŃii înscrişi în lista de priorităŃi, cu respectarea condiŃiilor de la art. 3 din prezenta 

hotărâre, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinŃe în limite fondului disponibil în anul 
respectiv, pot primi repartiŃii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua 
ordine de prioritate stabilită. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul, viceprimarul, secretarul 
oraşului Miercurea Nirajului şi de către comisia socială. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica : InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor spre avizare şi 
la cunoştiinŃă publică. 
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