ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 10
privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor
pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15 /2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personal
Avand in vedere:
- Expunerea de motive privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri , conform Legii
/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala şi prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/2003;
În temeiul art. 36 alin.(1) si alin. (2( lit. “d” si art .45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administartia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se aprobă criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in soluţionarea
cererilor pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 – Se aprobă lista actelor necesare dosarului pentru atribuirea unui teren
pentru tinerii cu vârtsa între 18 si 35 ani , conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Stănileşti.
Stănileşti-29 aprilie 2014
PRESEDINTE DE SEDINTA
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CONTRASEMNEAZA
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ANEXA NR.1

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
I.

CRITERII
Vârsta cuprinsă între 18 si 35 ani
Domiciliul stabil in comuna Stănileşti
Nu au deţinut si nu deţin în proprietate teren sau locuinţă
Nu au beneficiat de programe sociale privind acordarea de locuinte
CRITERII DE SUPLIMENTARE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN
PUNCTAJ:

Nr. crt
1

CRITERII

SITUATIA LOCATIVĂ ACTUALĂ
Numar persoane care domiciliază la adresa solocitantă
a)
b)
c)
d)

2

1-2 persoane
3-5 persoane
6-8 persoane
9-11 persoane

2
4
6
8

TOTAL CAP.1
STAREA CIVILA ACTUALĂ
2.1. a) Căsătorit
b) Familie monoparentală
c) Necăsătorit
2.2.Număr persoane în întreţinere
- Număr copii minori -1 copil
2 copii
3copii
4 copii
>4 copii
Obs. Pentru fiecare copil un punct

3

PUNCTAJ

10
10
5
1
2
3
4
5....

TOTAL CAP. 2
VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
a) <1 an
b) 1-2 ani
c) >2 ani

5
10
15

TOTAL CAP. 3
4.

VENITUL MEDIU BRUT LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE
a) Fara venit
b) <decat salariul minim pe economie
c) Intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe
economie
d) Peste venitul mediu de economie

0
15
10
5

TOTAL CAP. 4
VÂRSTA

5.

a) Pana la 30 ani
b) Peste 30 ani (inclusiv ) si pana la 35 ani
Nota: pentru familie – medie sot/ sotie , pentru persoana
singura punctaj integral

3
6

TOTAL CAP. 5
LOCUL DE MUNCA

6.

a) Fără loc de muncă , loc de muncă într-o localitate din afara
judetului Vaslui
b) Loc de munca în judetul Vaslui
c) Loc de munca în comuna Stănilesti
Nota: pentru familie – medie sot/ sotie , pentru persoana singura
punctaj integral

0
5
10

TOTAL CAP. 6
CONDIŢII DE LOCUIT

7.

a) Cu familia sau în spatii de locuit proprietatea familiei sau a
rudelor până la gradul II
b) Cu chirie la alte persoane sau fără forme legale
c) Locuiesc în imobile redobândite de foştii proprietari

0
5
10

TOTAL CAP. 7
STAREA SĂNĂTĂŢII SOŢILOR SAU A UNOR
MEMBRI AI FAMILIEI AFLAŢI IN INTREŢINERE

8.

a) Handicap mediu (gr. II)
b) Handicap accentuat sau invaliditate gr. II
c) Handicap grav sau invaliditate gr. I
Nota : se puncteaza actul ce mai favorabil din familie

3
6
9

TOTAL CAP. 8

TOTAL CAP. I

II.

PUNCTAJE PENTRU CATEGORII SPECIALE:

Nr. crt

1.
2.
3
4.

CRITERII
Evacuati pe baza unei hotarari judecatoresti definitive şi irevocabile din immobile
câştigate de foştii proprietari
Repatriaţi , persoane de altă naţionalitate care dobândesc cetăţenia română , cu
domiciliul în comuna Stănileşti
Tineri proveniţi din case de ocrotire socială :
Notă: punctaj integral pentru persoana singură şi pentru familie
Tineri care au adoptat copii din casele de ocrotire socială

TOTAL CAP. II.

PUNCTAJ

4
2
4
4

ANEXA nr. 2

ACTELE NECESARE DOSARULUI PENTRU ATRIBUIREA UNUI TEREN
PENTRU TINERII CU VÂRSTA ÎNTRE 18 ŞI 35 ANI

1.
2.
3.
4.

Cerere tip;
Copie de pe certificatul de naştere soţ şi soţie;
Copie de pe actul de identitate soţ /soţie;
Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu deţine sau că nu a
deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe;
5. Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
6. Copie de pe certificatele de naştere copii şi buletin de identitate , pentru alte
persoane aflate în întreţinere (dacă este cazul);
7. Adeverinţă de la locul de muncă cu venitul brut realizat;
8. Copie de pe actul de deţinere al spaţiului în care locuiesc în prezent , sau după caz ,
declaraţie privind sapţiul în care locuiesc fără forme legale (după caz);
9. Copie de pe certificatul de sănătate ( grad I, grad II, grad III ) (după caz);
10. Copie de pe Hotărârea Judecătorească rămasă definitivă de evacuare (după caz);
11. Copie de pe acte doveditoare care să ateste faptul că sunt repatriaţi persoane de altă
naţionalitate care dobândesc cetăţenia română cu domiciliul în comuna Stănileşti ,
faptul că sunt proveniţi din casele de ocrotire socială sau că au adoptat copii din
casele de ocrotire socială ( după caz).

