
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor  

din fondul locativ de stat pentru anul 2020  
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.27.337/21 noiembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat pentru 
anul 2020; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.338/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică - 
Compartimentul îndrumare asociații de proprietari și spațiu locativ din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.339/           
21 noiembrie 2019; 
 - Nota de fundamentare nr.27.346/21 noiembrie 2019 întocmită de Direcția 
juridică - Compartimentul îndrumare asociații de proprietari și spațiu locativ din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.30 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr.114/1996 privind Legea locuinței, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobate prin H.G.R. nr.1.275/2000; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”b” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. - Aprobă criteriile de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat 

pentru anul 2020, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea H.C.L. 
nr.113/29 octombrie 2015 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor 
din fondul locativ de stat. 

 
 
 



Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public și privat; 
- Compartimentului îndrumare asociații de proprietari. 

 
 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar, 
                                                                                             jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019  

Nr. ____                           
 
 
 
 
         Cod FP-06-01, ver.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ANEXĂ 
                                                                     la H.C.L. nr.____/28 noiembrie 2019 
                 Președinte de sedință,  
                Consilier,  
 
 
 

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ 
    
 

 1. Conditiile de locuit ale solicitantilor   
 - evacuati sau somati sa evacueze imobilele retrocedate fostilor proprietari, 
sinistrati,  tineri care provin din casele de ocrotire sociala, care au implinit varsta de 
18 ani, pana la implinirea varstei de 30 ani - 30 puncte 
 - locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare – 
             - 20 puncte 
 - locatari ai locuintelor ce nu indeplinesc exigentele minimale pentru locuinte 
 (15 mp./persoana, în camere de locuit)  - 10 puncte  
       
 2. Numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna 
cu solicitantul - 2 puncte/pers. 
 
 3. Starea sanatatii membrilor familiei   
 - boli incurabile sau  handicap grav   - 15 puncte 
 - handicap accentuat     - 10 puncte 
 - handicap mediu sau boli cronice   -  5 puncte 
 
 4. Venitul mediu net lunar/membru de familie  
 - 800-600 RON      - 30 puncte 
 - 600-500 RON      - 20 puncte 
 - 500-400 RON      - 10 puncte 
 - 400-300 RON      -  5 puncte 
 - sub 300 RON sau peste 800 RON   -  0 puncte 

 
 5. Vechimea cererii - 2 puncte/an vechime, dar max. 10 puncte 
 
 6. Situatii locative sau sociale deosebite 
  - beneficiari ai Legii nr.341/2004 (revolutionari) si ai Decretului–lege        
nr.118/1990 (deportati, detinuti politici, veterani si vaduvele de razboi) - 15 puncte 
 - familii monoparentale                                                                   - 20 puncte 
 - tineri in varsta de pana la 35 ani                                                   -   5 puncte. 
 
 7. Criterii eliminatorii: 
 - persoanele (familiile) care nu au domiciliul in Municipiul Campina; 
 - solicitantii care au ocupat abuziv o locuinta din fondul locativ de stat; 
 - solicitantii care au subinchiriat locuinta fara acordul proprietarului; 
 - solicitantii evacuati pentru neplata chiriei; 



 - solicitantii care din diferite motive au refuzat in anul precedent de doua ori, 
unitati locative situate in imobile diferite propuse a fi repartizate conform H.C.L.; 
 - persoanele care nu pot face dovada unui venit permanent, care sa acopere 
cel putin contravaloarea chiriei lunare si a cheltuielilor aferente intretinerii acesteia; 
 - persoanele care au restante la bugetul local cu o vechime de 1 an sau mai 
mult. 
 
  
 NOTA : 

 * La egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea numărului de 
înregistrare a cererii la Primăria  municipiului Campina. Daca acest criteriu nu este 
suficient, departajarea se face in functie de situatia locativa constatata la data 
efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a 
caror situatie locativa este sau poate deveni in mod iminent, grava. In cazul in care 
departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii 
care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie 
sociala (stare civila+ starea de sanatate actuala); 

 * Vor fi incluse în liste cu ordinea de prioritate, doar dosarele care sunt 
complete şi cele care sunt reactualizate pana la 31 decembrie  a anului precedent, 
pentru anul viitor; 

 * Vor avea prioritate la repartizarea locuintelor cu 2 sau mai multe camere, 
familiile care au in componenta persoane cu handicap grav, in ordinea punctajului 
obtinut; 

 * Actualizarea/depunerea dosarelor de catre toate persoanele interesate in 
vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat in anul 2020, se va face 
pana la data de 09.12.2019 

  

 
 



      ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.27.337/21 noiembrie 2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare 

 a locuințelor din fondul locativ de stat pentru anul 2020  
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de Primar al Municipiului 
Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/                
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ și art.6, alin.(3) și art.30 alin.(1), lit.”c” din 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și aprobării Consiliului 
local proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a 
locuințelor din fondul locativ de stat pentru anul 2020. 
 Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare a faptului că din anul 
2015 criteriile de acces la o locuință din fondul locativ de stat nu au mai fost actualizate 
ținând cont de faptul că asupra venitului mediu lunar/membru de familie s-au produs 
schimbări prin stabilirea salariului minim/economie. 
 De asemenea, la art.30, alin.(2) din Normele Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 privind Legea locuinței, sunt precizate 
criteriile de bază pentru stabilirea modului de soluționare a cererilor primite și a ordinii 
de prioritate în rezolvarea cererilor referitoare la repartizarea unei locuințe din fondul 
locativ de stat. 
 Față de criteriile de bază, Consiliile locale pot adăuga și alte criterii în funcție de 
situațiile specifice existente pe plan local adaptate situațiilor concrete, precum și 
modalitatea efectivă de repartizare a acestor locuințe prin introducerea unor criterii 
eliminatorii. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local adoptarea 
prezentului proiect de hotărâre.   
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.30 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.114/1996 privind Legea locuinței, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobate prin H.G.R. nr.1.275/2000; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”b” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 
PRIMAR, 

ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 
 
edit.B.L.                                                                                                           
          Cod FP-06-02, ver.1 
 
 



 

 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.339/21 noiembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile art.243, 

alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, analizând 
prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.27.337/21 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.27.338/21 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - Nota de fundamentare nr.27.346/21 noiembrie 2019 întocmită de Direcția 
juridică - Compartimentul îndrumare asociații de proprietari și spațiu locativ din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor din fondul 
locativ de stat pentru anul 2020,  motivat de prevederile: 

- art.30 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.114/1996 privind Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobate prin H.G.R. nr.1.275/2000; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”b” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 
SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
 
 
 
edit.B.L.                                                                                          
                 Cod FP-06-04, ver.1   
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