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REFERATUL DE APROBARE AL PROIECTULUI DE  

HOTARÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale pentru anul 2022 

 

 

 

          În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, autorităţile 

administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza 

solicitărilor primite. În acest scop se stabilesc anual criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele 

sociale.  

  Potrivit art. 11 din HCL nr. 9/2021 criteriile de repartizare a locuințelor sociale se stabilesc de 

către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov prin Serviciul Prestaţii Sociale şi sunt  aprobate prin 

hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov. 

Pe baza criteriilor stabilite anual, Comisia constituită pentru analiza solicitărilor de locuinţe 

sociale va analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs, cererile pentru locuinţele sociale şi vor 

prezenta spre aprobare Consiliului Local Braşov,  lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească 

în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.   

În vederea analizării de către Comisie a cererilor de locuinţă socială, solicitanţii vor prezenta 

actele justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate, starea sănătăţii, chitanţa privind 

plata utilităţilor la zi, precum şi alte documente care atestă necesitatea acordării unei locuinţe sociale, 

conform Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând 

Municipiului Braşov. 

Ca urmare a adoptării HCL nr. 71/2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutorului pentru plata chiriei  persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza 

municipiului Braşov şi a analizării solicitărilor de locuinţe sociale din anii precedenţi s-a constatat că 

este necesară o departajare între persoanele/familiile care au beneficiat de o locuinţă socială sau care 

au beneficiat de acordarea ajutorului pentru plata chiriei pentru o perioadă determinată de timp, pe de 

o parte, şi cei care nu au mai beneficiat de aceste drepturi, pe de altă parte. Astfel fişa de criterii este 

completată cu punctul 20, în care se prevede acordarea unui punctaj de 50 de puncte 

persoanelor/familiilor care nu au beneficiat de o locuință socială sau de ajutor pentru plata chiriei. 

            În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale pentru anul 2022, în forma prezentată. 
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