
 
Către Consiul Local Cluj-Napoca 

 
În atenția  
 
Domnului Primar Emil Boc 

Doamnei Vice-primar Anna Horváth  

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

MEMORIU 

 

Având în vedere că locuinţele sociale din fondul imobiliar de stat, spre deosebire de locuinţele 

ANL, sunt menite să adreseze nevoile persoanelor defavorizate și marginalizate,1 iar criteriile 

de acordare utilizate în municipiul Cluj-Napoca dezavantajează tocmai aceste categorii, vă rugăm să 

revizuiţi criteriile în vigoare şi să amânaţi luarea unei decizii privind aprobarea criteriilor 

pentru anul 2014  (punctul 15 pe ordinea de zi) pentru următoarea şedinţă a Consiului 

Local.2  

Rugăm membrii Comisiei de Specialitate care a pregătit proiectul de Hotărâre a Consiliului Local să 

modifice criteriile în conformitate cu principiile stipulate în Legea Locuinţei 114/1996 şi Legea privind 

Prevenirea şi Combaterea Marginalizării Sociale 116/2002. Punctual, propunem următoarele modificări: 

- stabilirea unor punctaje mai mari pentru solicitanții cu venituri mai mici pe membru 

de familie și stabilirea unor intervale de venit în acest sens;3 

- acordarea unor punctaje mai mari  solicitanților  care au copii în întreţinere, 

proporţional cu numărul copiilor; 

- acordarea unor punctaje mai mari  solicitanților care se află în căutarea unui loc de 

muncă şi sunt înscriși la AJOFM;  

- neluarea în considerare a nivelului de educaţie a solicitanţilor, având în vedere că 

accesul la studii liceale sau universitare este dificil tocmai pentru familiile 

                                                
1 Conform Legii Locuinței 114/1996 în vigoare, „locuinţa socială este o locuinţă care se atribuie cu chirie 
subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate 
sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei” (Art. 2, lit. (c) Legea 114/1996, republicată).  
2 Legea Locuinței 114/1996, în Art. 4 prevede recomandări legate de categoriile cărora măsura li se adresează cu 
precădere: „tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii şi 
văduvele de război, … alte persoane sau familii îndreptăţite.” Specificarea din Art. 43 „alte persoane sau familii 
îndreptăţite” lasă consiliilor locale libertatea de a stabili, în funcţie de problemele locative specifice, şi alte categorii de 
beneficiari. Mai departe, legea lasă pe seama consiliilor locale să stabilească anual criteriile detaliate şi 
ordinea de prioritate în funcţie de care se realizează repartiţia locuinţelor sociale, în condiţiile respectării 
prevederilor generale ale Legii 114/1996.  
3 Art. 42 din Legea locuințelor, Legea 114/1996 prevede că  “Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, 
familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care 
se acordă ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%”.  



dezavantajate și marginalizate4  vizate de măsurile sociale; astfel, familiile sărace 

sunt dublu dezavantajate şi vulnerabilitatea se transmite intergeneraţional 

(menţionăm că nivelul de educaţie nu este luat în considerare deloc în alte municipalităţi, 

precum Târgu Mureş, Ploieşti sau Miercurea Ciuc); 

- acordarea unor punctaje mai mari familiilor monoparentale, în particular celor care 

au fost victime ale violenţei domestice.  

Ținând cont de numărul redus de locuințe sociale raportat la numărul solicitărilor primite anual, vă 

reamintim că Primăria are posibilitatea5 să sprijine persoanele nevoiașe beneficiare de Venit 

Minim Garantat și prin achitarea unei părți din chiria unei locuințe din domeniul privat sau a 

utilităților strict necesare, conform Art. 25 al Legii privind Prevenirea și Combaterea 

Marginalizării sociale 116/2002: “În funcţie de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor 

art. 23 consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, identificate 

potrivit art. 24, la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, 

gaze naturale, termoficare etc.” (Art. 25, Legea 116/2002).  

Anexăm acestui memoriu o analiză comparativă a criteriilor de acordare a locuinţelor sociale în 

vigoare în municipiile Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Călăraşi, Ploieşti şi Miercurea Ciuc, realizată în cadrul 

cercetării Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale (2012-2014)6. 

 

Cu respect,  

 

Prof. dr. Enikö Vincze 

Lector dr. Cristina Raţ 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca     Cluj-Napoca, 15.03.2013 

Membrii fondatori ai Grupului de Lucru al Organizaţiilor Civice - GLOC 

                                                
4 Art. 2, alin. 4, din Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind Combaterea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare: „Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei 
persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a 
egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile 
pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe.” Aceste 
măsuri au ca scop eliminarea unei situaţii defavorizate. Categoria defavorizată este definită prin art. 4 al O.G. nr. 
137/2000 astfel: „În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se 
află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, 
fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare.”  
5 Se poate utilize ca precedent Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 din București din 31.01.2013, privind 
acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuințe ca măsură de 
prevenire și  combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii 116/2002 (http://www.primarie6.ro/wp-
content/uploads/2013/02/HCLS6-nr.-13.pdf).  
6 Mai multe detalii despre cercetare sunt disponibile: www.sparex-ro.eu  

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2013/02/HCLS6-nr.-13.pdf
http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2013/02/HCLS6-nr.-13.pdf
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