
Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 580/2021  
 

 
Criterii de prioritate şi punctajele aferente 

 
 

  punctaj  

Beneficiari şi condiţii speciale Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari,  

7  

Tinerii care au vârsta de până la 35 de ani 5  

Tinerii singuri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au 
împlinit vârsta de 18 ani, până la data depunerii cererii  

6  

Familii în care cel puţin unul dintre membrii proveniţi din instituţii de 
ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data 
depunerii cererii  

7  

Invalizii de gradul I şi II şi persoanele cu handicap 8  

Familii monoparentale 8  

Pensionari, veterani, revoluţionari (conf. art. 43 din L114/1996) 5  

Alte persoane sau familii îndreptăţite 3  

Vechime cerere Pentru vechimea cererii, începând cu anul 2004 1 pct./an  

Stare civilă Căsătorit(ă) 6  

concubinaj 4  

Văduv(ă) 3  

Necăsătorit(ă), divorţat(ă) 2  

Nr. copii aflaţi în întreţinere 
până la 18 ani precum şi cei 
până la vârsta de 25 de ani 
care îşi continuă studiile la 
cursuri cu frecvenţă de zi 

1 – 4 copii 1 pct./copil  

5 copii sau mai mulţi 5   

Venitul net lunar/membru de 
familie 

Mai mic decât venitul minim pe economie 8  

Între venitul net minim şi venitul net mediu pe economie 4  

 
 
Situaţia locativă 

Persoane care locuiesc pe străzi, adăposturi improvizate pe raza 
Municipiului Oradea  

8  

Chiriaşi în locuinţă proprietate privată 7  

Solicitantul şi membrii familiei sale sunt toleraţi într-un imobil 
proprietate privată 

6  

Solicitantul şi membrii familiei sale deţin în folosinţă un spaţiu locativ 
în cămine/centre de cazare aflate în patrimoniul municipiului Oradea, 
dotate cu camere de locuit individuale şi utilităţile comune. 

4  

Solicitantul deţine în folosinţă un spaţiu locativ în Centrul social cu 
destinaţie multifuncţională „Dignitas” sau în centre sociale care 
aparţin DGASPC sau altor instituţii de stat sau private 

3  

 TOTAL PUNCTAJ   

 


