
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU DEVA

HOTANAREANT.3ITI2O2I
privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solulionarca cererilor de locuinle

gi de repartizare a locuinlelor din fondul locativ aflat in proprietalea statului qi a municipiului
Deva. administrat de DirecJia de asisten{d sociald Deva, valabile pentru anul2022

Consiliul local al municipiului Deva,
Jude{ul Hunedoara

Luind in considerare criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de

locuinle qi de repartizare a locuinlelor din fondul locativ aflat in proprietatea statului gi a

municipiului Deva, administrat de Direclia de asistenld sociall Deva, valabile pentru anut 2022,
actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinld destinata inchirierii. precum gi cererea de

inscriere in lista privind ordinea de pnoritate in solulionarea cererilor de locuin!e din fondul locativ
aflat in proprietatea statului qi a municipiului Deva, propuse, confbrm procesului-verbal

nr.2l4O4ll1.08.2021, de Comisia sociald de repartizare a locuinlclor destinate inchirierii. constituitA
la nivelul Consiliului local al municipiului Deva. numitd prin Hotirdrea Consiliului local
nr.41312020, pe care le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Deva,

AvAnd in vedere proiectul de hot6rdre nr.3l6l202l. Referatul de aprobare nr.30512021
prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din carc reiese necesitatea
gi oporlunitatea adoplirii unei hotdrAri privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritatc
in solulionarea cererilor de locuinle qi de repartizare a locuinlelor din londul locativ aflat in
proprietatea statului Ei a municipiului Deva, administrat de Direclia de asistenld sociald Deva.
valabile pentru anlJ 2022,

Raportul Biroului fond locativ din cadrul Direcliei de asistenlA sociald nr.84172/16.08.2021,
in baza avizului Cornisiei pentru administralie publici locali, juridicd. apirarea ordinii

publice, respectarea drepturilor qi a libert5jilor cetl{enilor. agriculturd nr.259182281127.08.2021,
precum qi a avizului Comisiei pentru sAnAtate. proteclia mediului inconjuritor. proteclie sociali si
servicii publice nr .87182286127 .08.2021,

in temeiul ar1.21 alin.l $i art.30 alin.l+5 din HotirArea Guvernului Rominiei nr.l27 512000

privind aprobarea Normclor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei
nr.l l411996,

in baza art.43 din Legea locuinlei nr.l l411996, republicatd, cu modificdrile qi completirile
ulterioare,

in temeiul prevederilor art.l29 atin.2 lit."d" si alin.7 lit."q". ale art.l39 alin.3 lit."g", ale

art.l96 alin.1 lit."a", precum qi ale art.243 alin.1 lit."a" din Ordonanla de urgenll a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile gi completdrile ulterioare,

HoTARA$rn:
Art.l. - Aproba criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de

locuinle gi de repartizare a locuinlelor din fondul locativ al'lat in proprietatea statulr-ri qi a

municipiului Deva. adminislrat de Direclia de asisten{d sociali Deva. valabile pentru arl:J 2022.
prevezute in Anexa nr.1 care face pafle integrantf, din prezcnta hotdrdre.

Art.2. - Aprobd actele nccesare pentru depunerea dosarului de locuinj[ destinati inchirierii,
prevezute in Anexa nr.2 care l'ace parte integrant[ din prezenta hotdrdre.
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Art.3. - Aprobd cererea de inscriere in lista privind ordinea de prioritate in solulionarea
cererilor de locuinle din fondul locativ aflat in proprietatea statului qi a municipiului Deva, prev[zuti
in Anexa nr.3 care face parte integranti din prezenta hotirAre.

Art.4. - IncepAnd cu data de 01.01.2022, se abrogl Hottuarea Consiliului local al
municipiului Deva nr.41 5/2020.

Art.5. - Cu ducerea [a indeplinire a prezentei hotirdri se imputemicegte Direc]ia de asistenlS
socialI Deva, prin Serviciul administrare lbnd locativ - Biroul fond locativ.

Art.6, - Prezenta hotirdre poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.55412004,cu modificlrile gi completirile ulterioare.

Art.Z - Prezenta hotdrire se comunicd:
- Instituliei PrefectuluijudetuluiHunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direc{iei de asisten}i sociali Deva;
- Serviciului administrare fond locativ - Biroul fond locativ;
- Solicitanlilor de locuinle, prin af-rgarea hotlrArii pe panourile de afiqaj special amenajate

Ia sediul Primlriei municipiului Deva qi pe pagina de inten.ret www.primariadeva.ro.

D 30 august 2021

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

Lucian-Marius Mara

CONT MNEAZA,
eral,
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Aceasta hotIrere a fost adoptatd in ;edinfa ordinari din data de 30 august 2021 cu urmltoarele voturi
Total consilieri locali:21
Prezenti: l7
Pentru: l7
impotriv6:0
Abtineri:0



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MI]NICIPII]L DE,V,A

CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la Hotirirea nr.lfr ,ru[

Criteriile de stabilire a ordi nii de nrioritate in solutionarea
cererilor de locuinte si de reoartizare a locuin telor din tiv
aflat in oronrieta tea statului si a municioi ului Deva, administrat de

Directia de Asistentd Sociali Deva, valabile pentru anul 2022

Categorii de persoane care pot beneficia de locuinle din fondLrl locativ aflat in proprietatea statului $i a
municipiului Deva, administrat de cdtre Direcfia de Asisten@ Social6 Deva:

- persoanele gi familiile evacuate sau care urmeazi a fi evacuate din locuinlele situate pe raza municipiului
Deva. retrocedate fopti lor proprietari:

- tineri cdsltorili/persoane cu vArsta de pind la 35 de ani, care nu au solicitat o locuin]i construiti prin
A.N.L.;

- fam il iilpersoane care au depdqit virsta de 35 de ani;
- tineri provenili din institulii de ocrotire sociali care au implinit 18 ani;
- invalizi de gradul I qi I1;
- persoane cu handicap;
- pensionari;
- veterani gi vdduve de rizboi;
- beneficiari ai prevederilor Legii nr.34112004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;i ai prevederilor

Decretului-lege nr. I I 8/ 1990, republicat, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- cetaleni rom6ni apartinind minoritejilor rome;
- repatriali;
- spoftivi de performanla cu rezultate deosebite recunoscute pe plan national 9i/sau intemalional, legitimafi

la cluburile sportive din lari;
- alte persoane sau familii indrept6tite.
A.@siEltu

l. Titularul cererii de locuin!6, care poate deveni beneficiar al unei repartilii de locuinli din fondul locativ
aflat in proprietatea statului, respectiv a municipiului Deva, destinatd inchirierii, trebuie s[ fie major gi sd

aibi domiciliul stabil, re$edinla sau carte dc identitate provizorie pe raza municipiului Deva, respectiv in
judelul Hunedoara pentru tinerii provenili din instituliile de ocrotire socialS.

2. Titularul cererii de locuin{a 9i membrii familiei acestuia so!/sotie, copii gi/sau alte persoane aflate in
intrelinerea acestuia, sd nu detind qi si nu fi detinut in proprietate o locuin15, si nu fi instr6inat o locuinli
dupA data de 1 ianuarie 1990, si nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite gi execulie pentru rcdlizarca
unei locuinle gi/sau sd nu de1in6, in calitate de chiria$, o alta locuinli din fondul locativ de stat.

Potrivit aft.2 din Legea nr.1l4/1996 privind locuinlele, republicatd, cu modificdrile qi completirile
ulterioare, prln termenul "locuinl6" se inlelege "construcfia alcdtuitA din una sau mai multe camere de locuit, cu

dependinlele, dotdrile qi utilit6{ile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii".
Exceptie: Familiile care detin cu chirie un spa{iu locativ in cdmine de familiqti/nefamili$ti, care nu se

incadreazd in exigenlele minimale stabilite conform Anexei nr.l, pct.B din Legea locuinJei nr.11411996,
republicatd, privind numdrul de persoane pe locuin16. Prin cdmine de familiSti/nefamfligrr se inteleg clidirile
dotate cu camere de locuit individuale qi cu dependinlele, dotirile qi utilitEiile comune.

3. Titularul cererii de locuin]I qi membrii familiei acestuia - so1/sotie, copii gi/sau alte persoane aflate in
intretrinerea acestuia, sA rcalizeze in ultimele 12 luni, un venit mediu net lunar pe persoanA sub nivelul
c6gtigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de lnstitutul Nalional de Statisticl in
ultimul Buletin statistic anterior lunii irr care se analizeazi cererea, precum gi anterior lunii in care se

repartizeazi locuin[a.
4, Repartizarea locuinlelor se face in ordinea stabilitd in lista de prioritl1i r[masl definitivd, in limita

fondului disponibil, luAndu-se in considerare atAt locuinlele libere din fondul existent (locuinle sociale $i
locuinte construite din fondurile statului), cat $i locuintele finalizate in cadrul unor obiective de investilii.

5. Situalii speciale:
5.1. Persoanele care au delinut cu chirie o locuinli/camerd de cdmin, in calitate de titular sau membrii, in
baza unui contract incheiat cu municiplul Deva gi li s-a reziliat contractul de inchiriere printr-o sentinri
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judecdtoresci definitivd gi irevocabili, pot depune cereri numai dacd. vor achita integral datoriile la chirie
gi/sau taxele comune pentru perioada cAnd au ocupat locuinlal
5.2. Persoanele care de{inlau de}inut cu chirie o locuinfI/camerd de cdmin, in calitate de titular sau

membrii, in baza unui contract incheiat cu municipiul Deva gi au predat locuin{a, la cerere, fhrd a achita
chiria gi,isau taxele comune datorate proprietarului, pot depune cereri numai daci vor achita integral

datoriile Ia chirie gi/sau taxele conrune pentrll perioada c6nd au ocupat locuin{a;
5.3. Persoanele care au delinut cu chirie o locuinld./cameri de cimin, in calitate de titular sau tlembrii, in
baza unui contract incheiat cu municipiul Deva gi nu Ii s-a mai prelungit termenul contractului de

inchiriere. oa urmare a datoriilor inregistrate la plata chiriei ;i/sau a taxelor comune, pot depune cereri
numai daci au predat locuinla proprietarului ;i au achitat integral datoriile la chirie qi/sau taxele comune
pentru perioada cind au ocupat locuin{a.

In cazul situaliilor speciale de la subpunctele 5,1., 5.2,,, 5.3., la calculul punctajului se va
aplica o penalizare de 10 puntte.
5.4. Persoanele identiflcate care au ocupat abuziv sau au subinchiriat o locuinli din fondul locativ at'lat in
proprietatea statului sau a municipiulLri Deva ;i au fost evacuate conform urrei sentin{e judecdtoreEti

clefinitive gi irevocabile. in baza unui titlu executoriu, pot depune cereri pentru acordarea unei locuinfe,

cu aplicarea unei penaliziri de 20 puncte la calculul punctaiului.
5.5. Persoanele identificate care ocupi in mod abuziv o locuin{i din fbndul locativ aflat in proprietatBa

statului sau a municipiului Deva, situaiie constatatf, ca atare de proprietar, pot depune cereri pentru

acordarea unei locuin{e, cu aplicarea unei penaliziri de 20 puncte la calculul punctajului.
5,6, Persoanelor din lista de prioritl(i rimasi definitiv[ care refuzi atribuirca unei locuin{e din
fondul locativ aflat in proprietatea statului qi a municipiului Deva (locuinf[ construiti din fondurile
statului, locuilli sociali), firi un motiv tcmeinic justificat, li se va aplica o penalizare de 20 puncte

la calculul punctajului care se va stabili pentru intocmirea listei de prioritifi a anului urmltor.
Situatiile de exceptie in care se poate refuza o locuintS constau in:

5.6,I refiLzul repartiliei pe motivul asigurlrii suprafelelor minimale raportat la numirul de persoane

din familie, conform Anexei I -pct. B din Legeanr.ll411996 privind locuintele, actualizatA,

cu rnodific[rile ;i completirile Lrlterioare;

5.6.2 refuzul repartiliei pe motivul existenlei gradului de handicap grav, care conleri dreptul la
acordarea unei camere de locuit. suplimentar fatd de normele minimale de locuit, prevezute

de art.20 al Legii nr. 4482006 privind protecfia;i promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicatd, cu modificdrile qi complet[riJe ulterioare;
5.6.3 refuzul reparti{iei pe motivul st6rii de sinetate a categoriilor de persoane care au dreptul la

atribuirea unei camere in plus, conform Anexei 2 din Ordonanla de UrgenJi nr.40/1999
privind proteclia chiriagilor gi stabilirea chiriei pentru spaJiile cu destinalia de locuinle,
actualizat6, cu modific6rile qi completirile ulterioare;

5.6.4 refuzul repartiliei pe motivul stlrii de degradare in care se afli locuin{a, care nu asigurd

satisfacerea exigenlelor minimale pentru locuinte prevAzute de Legea nr.1i4/I996 privind
locuinfele, actualizat6, cu modificirile qi completdrile ulterioare, Anexa nr. 1.

B. Criterii de ierarhizare stabilite nrin ounctai:

1. Situatia locativi actualE
1.1. Situalia locativi a titularului
l.l.l. Chiriag in spaliu din locuinle private cu contract inregish'at la A.J.F.P. Hunedoara cu o durata mai mare de

12 luni de la data depunerii dosarului/reactualizdrii dosarului ..... 1o p

1.1 ,2. Chiriag in spatiu d;n Jocuinle private cu contract inregistrat la A.J.F.P. Hunedoara cu o durata mai micl de

12 luni de la data depunerii dosarului/reactualiz[rii dosarului ....
5p

l.l.4. Chiriap in ciminele aflate in proprietatea Municipiului Deva ...,........ 3p
1.1.5. Titularul cererii nu poate face dovada situaliei locative ............ 0p

2. Starea civilI actuali
2.1, Stare civil[:
a) cisAtorit,,,..... 1o p

b) blrbatul qi femeia necisitorili, cu copiii lor gi ai fiecireia dintre ei, care locuiesc ai gospoddresc

rmpreuna 8p

.......6p
1 .1 .3. Tolerat in spaliu . . . . . , ... .

c) familiemonoparentald 8p



d) necisatorit, v6duv, divortat - persoana singura
2.2. Nr. copii afla{i in intrefinere:

5p

I

2

3

4
5

l copil
2 copii
3 copii
4 copii

2
3

p
p

lp

6p
8p

4p
..,.....,... 5 p

peste 4 copii
Se cotsiderl conii afhti tn tntrelinere:

6p

- copiii pind la virsta de 18 ani, precum gi cei care ufineazd o form[ de inv[]6mAnt la cursuri de zi prevdzutl
de lege, pind la finalizarea acestor cursuri, flri a depiEi v6rsta de 26 de an|,
- tineri in varsta de peste 18 ani care, in condiliile legii, sunt declara{i persoane cu handicap grav sau

accentuat;
- copiii necdsdtorili, care au domiciliul ori regedinla comund inscris6 in actele de identitate gi care
gospodiresc impreund.

3. Starea de sinitate actuall
3.1. titularul cererii este persoand cu handicap grav 8p

4p
3.3. persoane care sufer6 de boli prevlzute in Anexa 2 la O.U.G, nr. 40/1999 (se acordi doar pentru unul din
membrii familiei) .... 4p
3,4. alt membru al farniliei este incadrat in grad de handicap grav,/accentuat ori este beneficiar de pensie privind
incapacitatea de muncd, indiferent de numirul de membrii din familie 7p

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pAn[ la 1 an ... . .. . ..

4.2. intre I qi 2 ani ......
4.3. intre 2 qi 3 ani ......

2p

.1,.1. intre 3 5i 4 ani ..

i.l. nLr realizeazii venituri ..,.......
5.2. mai mic decit salariul minim net pe economie , , , , ., ... .., .

......... 1 p

..,.....3 p

.,..... 4 p

......0 p
5p

5,3. intre salariul minim net pe economie gi salariul mediu net lunar pe total economie comunicat de I.N.S. in
ultirnul buletin statistic, anterior lunii in care se analizeazd cererea 10 p

6. Nivelul studiilor solicitan tului
6.1 nu are studii sau pregitire profesionali,....,,...,,......
6.2 are qcoald generall, fhri pregitire profesional6.....

0p

6,3 arc studii medir
6.4 are stLrdii medii completate de pregdtire profesional6 de specialitate sau studii superioare de scurtA duratA

......'..'....,,.., 2 p
.....,'..,.......'-. 4 p

6.5 are studii superioare

7. Situatii locative sau sociale deosebite
7.1 . persoane gi familii evacuate sau care unneaz6 a fi evacuate din locuinfele retrocedate

7.2. tineri care au versta de pdn4 la 35 ani (se acordd doar pentru soJicitant). ... ..... . .

7.3. tineri provenifi din institulii de ocrotire sociala 5i care au implinit 18 ani . ...... .........
7,4. veterani 9i viduve de rdzboi, beneficiari ai prevederilor Legii nr.341i2004, cu modifi

foqtilor proprietari..l 0 p
........,,,.,....'...'......,.. 2 p

c6rile qi compJ
lo p

etErile

'::::::: :' it i:::i::l:l ::::l:l:11::: ::1i:i1:::':::::l:::i' ::::::::11::l ::-il:1.i::::tT"
7,5. beneficiari pensie pentru limitd de vdrsti,/pensie anticipatE/pensie minimi sociall/pensie de invaliditate
(se acordi doar pentru solicitant)

3.2. titularul cererii este persoand cu handicap accentuat .., ........, ..

4.5. peste 4 ani 4 p+ I p pentru fiecare an peste 4 ani

Noti: a) in cazul dosarclor care nu au fost actualizate in anii anteriori pentru a fi incluse in listele de prioritS{i,
nu se acordl punctaj pentru vechimea cererii pentru anul/anii in care nu s-a efectuat actualizarea.

b) in cazul titularilor care au implinit vArsta de 40 de ani ;i solicitd transferul dosarelor de la locuinlele
ANL la locuin{ele sociale, se vor acorda 5 puncte, urmind ca ulterior si se respecte punctajul de vechime

acordat pentru solicitan{ii de locuinle sociale.

5. Venitul mediu net lunar/membru de familie realizat in ultimele 12 luni



T 6 sportivi de performanli cu rezultate deosebite recunoscute pe plan naJional qi/sau internalional, legitimati la
cluburile sportive:

- clasali pe podium la competilii nalionale ... .. . . . . 2 p
- clasati pe podium la competilii internalionale ......................... 3 p
- clasali pe podium Ia Olimpiad[ (Jocuri olimpice) .......................4i)
) In cazul in care un sportiv de performanli a oblinut rezultate deosebite atat la competilii nalionale, cii 9i

la competilii intemaJionale sau Ia Olimpiadd (Jocuri olimpice), se va acorda punctajul cel mai mare.

NOT.[ :Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplici nunrai solicitan!ilor care au indeplinit in totalitate
criteriile specificate la litera A.

Vor fi incluse in lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2022 doar dosarele complete qi cele care sunt
reactualizate in anut 2021 pinX la data de 29.10.2021.

Toate dosarele/actele depuse dupi data d,e 29.10.2021vor fi analizate in anul urmitor in vederea
intocmirii listei cu ordinea de prioritate pentru anul 2023.

In cazul inregistrdrii unor punctaje egale, solicitanJii vor fi departaja{i in lunc{ie de vechimea cererii
solicitantului, ludnd in considerare data efectivi a inregistririr cererit (zilluni/an), avdnd prioritate, in acesl caz,
soljcitantul a cdrui cerere are vechimea mai mare. Dacd departa.iarea nu se poale efectua in baza acestui criteriu,
au prioritate solicitanlii a cAror situalie locativA este sau poate deveni, in mod iminent, gravi,

t2027
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Consilier,
CONTRASEMNEAZA

Sec eral,
Lucian-M s Mara Florina- rln
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA

CONSILruL LOCAL

Anexa 2 la Hotararea nr. ?11 lzozf

Actele recesare pentru depunerea dosarului de locuintd, destinati inchirierii,
din fondul locativ aflat in proprietatea statului si a municipiului Deva

l. Cerere de mAni a titularului (formular tipizat)i
Locul de primire a dosarului de locuinld (cerere qi acte doveditoare) se stabile$te la sediul Directiei de AsistenrA
Social6 Deva din municipiul Deva, str. I. L. Caragiale nr.4, etaj I, Registraturd.
2. Declaralie notariall din care sI rezulte cd titularuJ, irnpreunl cu sotul/solia 9i ceilalli membri majori din
familia acestuia, nu delin in proprietate o ahA locuinl6, nu au instrdinat o locuin!6 dupd data de I ranuarie I990,
nu au beneficiat gi/sau nu beneficiazi de sprijinul statului in credite gi execurie pentru realizarea unei locuinfe,
nu de1in, in calitate de chiriag, o alti locuinli destinati inchirierii din fondul locativ de stat;
3. Acte doveditoare din care s[ rezulte venitul net pe ultimele 12 luni, respectiv:
- adeverin{E eliberat[ de unitatea angajatoare (pe ultimele 12 luni, pentru toate persoanele din familie angajate)
gi adeverinti de la Inspectoratul Teritorial de Muncd din care sd rezulte calitatea de salariat (extras REVISAL);
- adeverin{l pe ultimele 12 luni eliberatl de Casa Judeleani de Pensii Hunedoara;
- adeverin{d pentru indemniza}ie persoani cLr handicap eliberati de DGASPC Hunedoara (pe ultimele l2 luni);
- adeverinl6 de gomaj eliberati de AJOFM din care sd rezulte cuantumul indemnizaliei qi perioada pentru care
se stabilegte acest drept;
- fiqa plnlilor eliberatd de Agenlia Jude{eana pentru Pldli qi lnspeclie Social[ Hunedoara (pe ultimele 12 luni);
- extras de cont pentru veniturile care se incaseazf, de la banci (pe ultimele l2 luni);
- mandat po$tal penku veniturile incasate de Ia Po$ta RomanA (pe ultimele 12 luni sau pe ultima lun5, insotit
de declaralie pe propria rispundere privind venitul net incasat pe ultimele 12 luni);
- acte de venit pentru persoalele care lLrcreazd in strAinetate, in original gi traduse in limba rominl, extras de

cont bancar (pe Lrltimele l2 luni), contract de munci (copie xerox gi tradus in limba romin[);
- alte acte doveditoare privind veniturile,
4. Acte doveditoare din care si rezulte unde locuiegte, respectiv:
- contract de vanzare-cumperare pentru locuinta unde este tolerat in spaliu sau declaralia pe propria rlspundere a

proprietarului imobilului unde este tolerat in spa{iu, iar in cazul in care nu poate dovedi cu acte, titularul cererii
va depune declaralie pe propria rlspundere privind situalia locativi actuall qi adeverin{i de la asocialia de
proprietari de unde sd rezulte cI este luat in eviden{d 9i pliteqte taxele comune la acea adres[;
- contract de inchiriere incheiat cu proprietarul imobilului, inregistrat la Agenlia Nalional6 de Administrare
Fiscali - A.J.F.P. Hunedoara / contract de inchiriere incheiat cu firma proprietarl a c6minului de nefamiliqti /
contract de comodat incheiat cu proprietaru) imobilului, pentru chiria$ii care locuiesc in spalii din fondul locativ
privat, priu care si facd dovada cE au calitatea de chiriag in ultimele 12 luni anterior depunerii cererii de

acordare a locuinlelor sociale/anterior depunerii actelor de reactualizare a dosarului de locuinld;
- contraot de locafiune-inchiriere incheiat cu Municipiul Deva, in cazul in care titularul cererii locuie$te intr-un
cdmin aflat in proprietatea Municipiului Deva;
- declaralie pe propria rlspundere a titularului care nu poate face dovada situaliei locative actuale.

5. Acte de stare civili pentru titular qi membrii familiei (c6pii xerox qi originale), respectiv:
- certificate de na$lerei
- certificat de cdsatorie;
- buletin/carte de identitate de unde sb rezulte domiciliul stabil/flotant pe raza municipiului Deva sau carte de

identitate provizorie pe raza municipiului Deva;
- buletin/carte de identitate de unde si rezulte domiciliul in localitatea unde are sediul institulia de ocrotire

sociali din judeJul Hunedoara pentru titularul cererii care face dovada ci a fost institulionalizat gi are loc de

munce pe raza municipiului Deva;
- sentin!6 civili definitivl de divo( - dacl este cazul;
- certificat de deces - daci este cazul;
- hotirdre eliberati de DGASPC Hunedoara sau sentinlA judecdtoreascd privind stabilirea m6surii de

plasament in regim de urgenlS pentru copii;
- alte acte administrative privind starea civi16.



6. Acte din care si rezulte nivelul studiilor- Diplome, certificate de studii, adeveringe de studii;

_ - ^ De_claralie pe proprie rispundere ci nu are studii sau pregEtlre profesionali.
7' - Certificat medical eliberat de institufia medical{ competenti, semnat de medicul specialist, cu ovechime mai micl de 3 luni, in cazul in care titularul sau un membru al familiei, suferd de una drn bolileprevezute in Anexa 2 Ia O.U.G. nr.40/1999 care necesitl atribuirea unei camere in plus;

- Certificat de incadrare in grad de handicap grav/accentuat;
- Decizie privind incapacitatea de munci

8' In cazul in care o persoani face parte din urmitoarere cat€gorii, va depune acte in dovedire :(l) persoane 9i familii evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinlele retrocedate fogtilor proprietari- copie xerox dupi contractul <le inchiriere al locuinlei retrocedate .dt." f"$;ii ;;;;;ietari sau dupahotir6rea judecitoreascd definitivi gi irevocabildL prin care s-a anulat contractuide vdnzare-cumparare alocuinlei, copie xerox dupd actul d_e <lelinere al loiuinlei in care locuiesc in prez"nt lJaca este cazul) saualte documente legale privind titlul locativ, copie sintinla definitivi qi i."uo"uui[ a. evacuare sau
notificare privind reluzul reinnoirii contractului de inchirieie, copie hotrrdre a"nriti"a qi irevocabila de
revendicare imobil/dispozitie de restituire, dup6 caz;

(2) tineri proveniti din institulii de ocrotire sociald, care au ?mplinit varsta de lg ani - adeverinli de la
institulia de unde provine;

(3) veterani ;i vEduve de rizboi, beneficiari ai prevederilor Legii nr.34l/2004, cu modificirile 9icontpletlrile ulterioare ;i ai, prevederilor Decretului-lege nr.11871990, republicat, cu modificirile gi
complet[rile ulterioare - ceftificat de incadrare in categoria respectivd;

('1) cupon de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie penff; limit[ de virst5/pensie anticipatd./pensie
minimi sociali/pensie de invaliditate;

(5) pentru spofiivii de performan{d cu rezultate deosebite, recunoscute pe plan na}ional qi/sau
internalional/Oiimpiadi (Jocuri olimpice), legitima;i la chburi spoftive din pre - dlptomete oblinute de
sporlivi pe plan nalional qi/sau internalional/Olimpiadi (Jocuri olimpice) 9i Iegitimalia de sportiv
eliberatd de un club sportiv din 1arI.

Deva, 30 august 2021
PRESE,DINTE DE $EDINTA.

Consilier,
Lucian-NIari Mara

CONTRASEN,ilNEAZA,
Secrptaq g$geral.

Florinat,tB([visirin

\

oi

\

2



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL D EVA

CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 la Hotlrareu nr. 1 [] rrort

Cerere de inscriere in lista Dflv ind ordinca de nrioritate in sol tionarea

cererilor de locuinte din fondul locativ aflat in DroDrietatea statului

si a municipiului Deva

Cdtre,

Consiliul Local Deva - Direclia de Asistenld Social6 Deva

Subsemnatul (a)

str.
nr.

vA rog sd-mi aprobali inscrierea in Lista privind ordinea de prioritate in solulionare a cererilor de

locuinle din fondul locativ aflat in proprietatea statului gi a municipiului Deva, destinate inchirierii

r\ Icnlionez ci familia mea este compusa din persoane, respectiv sot/so{ie

domiciliat (d) in
legitimat (6) cu

B.I./C.1. seria

c

tr. _, bl. 

-, 
sc. 

-, 
et, 

-, 
aP. 

-,eliberat (6) de _- la data de

copil/copii
alte persoane

iar in prezent locuim:
a. Cu chirie (contract de inchiriere/comodat)

b. Tolerat la: Pirinti Rude Alte persoane

La adresa de domiciliu;

Iocalitatea str ru. _ bl. _ sc.-, aP 
-

cu chirie in cdminele aflate in proprietatea Municipiului Deva (contract de inchiriere)

la adresa din Deva, str.

Telefbn de contact

Data

PRE$EDINTE DE SEDINTA.
Consilier,

Lucian-Marius ra

Mn oblig ca in termen de 30 de zile si arluc la cunoftin{i orice schimbare apiruti in
situa{ia familiei mele (adresI, situafic familiall, nr. telefon, incadrarea in continuare in

prevederile legisla{iei in vigoare - dobAndirea unei locuinfe)'

De ur.*".r.u, voi actualiza anual dosarul de locuinti panl la termenul limiti stabilit'

t., .o, *nt.*, i-i uru* 
"erpunrubilitatea 

neinscrierii in Lista privind ordinca de prioritate in

solulionarea cererilor de locuinle din fontlul locativ aflat in proprietatea statului qi a

municipiului Deva, aprobatE pentru anul urmltor'

Deva, 30 august 2021

Semndtura

CONTRA NI AZA,

( Scc
Florina-

l,
rrtn

nr. -bl. . et. . ap,


