
                                                                                 
ANEXA NR. 1.1.                              
la Regulament 

                                                                                                                (H.C.L. nr. 87 / 31.05.2018) 
 
 

CRITERII  

pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuințelor sociale / din fondul locativ 
aflat în patrimoniul municipiului Pașcani  

 

 
Nr. 
crt. 

 
CRITERII 

 

 
PUNCTAJ 

1. Situația locativă actuală  

1.1. Tolerat în spațiu   

 1.1.a cu părinții în municipiul Pașcani 7 

 1.1.b cu părinții în altă localitate 3 

1.2. Chiriaș în spațiu privat în municipiul Pașcani  

 1.2.a fără contract de închiriere vizat de Serviciul Taxe și Impozite Locale 
din cadrul Primăriei municipiului Pașcani  

0 

 1.2.b cu contract de închiriere vizat de Serviciul Taxe și Impozite Locale din 
cadrul Primăriei municipiului Pașcani 

 

  • sub 1 an  2 

 • între 1 – 3 ani 4 

 • între 3 – 5 ani 6 

 • peste 5 ani 8 

1.3. În funcție de suprafața locuibilă deținută (cu chirie, cu părinții, 
etc.) / membru de familie al solicitantului  

 

 • mai mare de 12,01 m2 0 

 • între 10,01 m2  – 12 m2 2 

 • între 8,01 m2  – 10 m2 4 

 • mai mică de 8 m2   6 

2. Vârsta solicitantului   

2.1. între 18 – 35 ani inclusiv  2 

2.2. între 36 – 60 ani inclusiv  4 

2.3 peste 60 ani  8 

3. Starea civilă actuală  

3.1. necăsătorit, văduv, divorțat fără copii în întreținere 2 

3.2. căsătorit fără copil 3 

3.3. căsătorit cu copil 5 

3.4. copiii aflați în întreținere până la vârsta de 18 ani, precum și pentru cei 
până la vârsta de 25 ani care își continuă studiile universitare la zi și 
care nu realizează venituri, pentru fiecare copil  

 
2 

3.5. familie monoparentală 10 

4. Studii  

4.1. fără studii, studii primare 5 

4.2. studii generale 8 

4.3. studii medii, licee, școli profesionale 10 

4.4. studii universitare  15 

4.5. studii doctorale 20 

 Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform 
legii  

 

5. Starea de sănătate actuală  

5.1. Sănătoasă 0 

5.2. boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei aflat în 
întreținere ce necesită însoțitor sau o cameră în plus (conform O.U.G. 
nr.40/1999, Anexa nr.2) 
 

2 



5.3. persoană cu handicap grav 4 

5.4. persoană cu handicap accentuat 3 

5.5. persoană cu handicap mediu 2 

5.6. persoană cu handicap ușor 1 

6. Venitul mediu net / membru de familie (soț, soție, copii)  

6.1. mai mic decât venitul net minim pe economie inclusiv 15 

6.2. între venitul net minim și venitul net mediu pe economie 10 

7. Locul de muncă  

7.1. cu loc de muncă în municipiul Pașcani  

7.1.a instituții publice de interes național și comunitar 10 

7.1.b agenți economici 5 

7.1.c alte situații 2 

7.2. cu loc de muncă în altă localitate 2 

8. Condiții speciale  

8.1. pentru vechimea solicitării   

8.1.a până la un an vechime 0 

8.1.b pentru fiecare an de vechime a solicitării 1 

8.2. tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit 
18 ani 

10 

8.3. tineri care au adoptat copii 10 

8.4. veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii 
recunoștinței române din decembrie 1989, precum și față de 
persoanele care și-au jertifit viața sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai 
prevederilor Decretului – lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

10 

8.5 Pensionari  

8.5.a pensionari prin împlinirea vârstei de pensionare și realizarea 
stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant) 

10 

8.5.b pensionari anticipat (se acordă doar pentru solicitant) 5 

8.5.c pensionari de boală pentru incapacitate permanentă de muncă 
(se acordă doar pentru solicitant) 

8 

8.6 persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuințele retrocedate foștilor proprietari 

 

8.6.a persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului 
proprietar  

10 

8.6.b persoane în curs de evacuare din foste case naționalizate și 
retrocedate fostului proprietar  

8 

8.6.c persoane care locuiesc în imobile revendicate și au contract de 
închiriere încheiat cu Municipiul Pașcani în derulare 

5 

9. Cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelență  

9.1. Cazuri de forță majoră: cazurile de sănătate, altele decât cele 
punctate la condițiile speciale de mai sus sau alte cazuri pe care 
Comisia le apreciază ca fiind deosebite, violența domestică, traficul de 
persoane, precum și alte asemenea situații cu implicații directe sau 
indirecte asupra drepturilor și libertăților cetățenești, a calității și 
demnității ființei umane    

15 

9.2. Cazuri de excelență: cazurile solicitanților care și-au adus aportul la 
creșterea prestigiului municipiului Pașcani sau a țării prin performanțe 
intelectuale, sportive, civice, etc.  

15 

 

 
 
 
 



 


