
                                                                                                    Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr.42/2012 
CRITERII   DE  PUNCTAJ 

1.  SITUAŢIA VENITULUI 

1.1. Extras cont bancar de la solicitant sau părinţi cu minim 2.000 Euro  

(depozitul să fie deschis cu minim 3 luni înainte de data depunerii extrasului)  

sau Scrisoare de garanţie bancară pentru credit construcţie locuinţă 

        - 2.000 euro                                  10 puncte 

        - 3.000 euro                                  11 puncte 

        - 4.000 euro                                  12 puncte 

        - 5.000 euro                                  13 puncte 

        - 6.000 euro                                  14 puncte 

        -  peste 6.000 euro                        15 puncte 

1.2. Venitul mediu net lunar pe membru de familie major (peste 18 ani) 
    - între 100 lei şi 500 lei                    1  punct 

    - intre 501 lei  şi 800 lei                   3  puncte 

    - între 801 lei şi 1200 lei                  6  puncte 

    - între 1201 şi 2000 lei                     8  puncte 

    - peste 2001 lei                                10 puncte 

      2. STAREA CIVILĂ ( se doveşte cu certificat de căsătorie şi copie B.I/C.I. al soţului sau al 
soţiei ) 
         a) căsătorit                                   4 puncte 

         b) necăsătorit                               0 puncte 

     3. NUMĂRUL COPIILOR MINORI AI SOLICITANTULUI ( se depun copii de pe 
certificatele de naştere ) 
    - 1 copil                                              1 punct  

    - 2 copii                                              2 puncte 

    - 3 copii                                              3 puncte 

    - 4 copii                                              4 puncte 

    - mai mult de 4 copii     5 puncte 

Obs. pentru fiecare copil se acordă câte un punct 
   4. SITUAŢIA DOMICILIULUI 

   4.1. Dovada domiciliului în localitate la data publicării Ordonanţei de Urgenţă  

a Guvernului nr. 101/2003; Data stabilirii domiciliului în localitate, ( se dovedeşte cu adeverinţă 

eliberată de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor ) 

    a) înainte de anul 1989  sau la data naşterii  15  puncte 

    b) perioada 1990 – 1993 8 puncte 

    c) perioada 1994 – 1997 6 puncte 

    d) perioada 1998- 2001 4  puncte 

    e) perioada 2002- 2005 2  puncte 

    d) după 2005 0  puncte 

    4.2. Condiţii de locuit: ( se dă declaraţie pe propria răspundere )  

    a) toleraţi la părinţi 3   puncte 

    b) chiriaş la proprietar (persoană particulară) 4  puncte 

    c) chiriaş la proprietar, în imobil restituit pe calea instanţei, 

     în pericol de a fi evacuat din motive neimputabile chiriaşului 5  puncte 

    d) chiriaş la proprietar persoană juridică (cămin sau locuinţă fond de stat)     4  puncte 
    e) tineri proveniţi din instituţiile de ocrotire socială     6  puncte 

4.3 Suprafaţa locuibilă pe locatar în actuala locuinţă ( se dă declaraţie pe propria răspundere ) 

     - sub 5m                                        10 puncte, 

    - între 5 şi 7 m                                 8 puncte, 

    - între 7 şi 9 m                                 6 puncte, 

    - între 9 şi 12 m                               4 puncte, 

    - între 12 şi 15 m                             2 puncte, 

    - peste 15 m                                     0 puncte, 


