ANEXA 2 LA HCL NR.193/15.11.2016
Cu amendamente
Criterii suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de
locuinţe în baza Legii 15/2003
NR.
CRITERII
CRT.
1

2

3

4

5

6

PUNCTAJ

SITUAŢIA VENITULUI
1.1) Depozit bancar deschis pe numele titularului, soțului/soției sau părinților, de
minim 40.000 lei sau echivalentul în valută (condiție ce trebuie îndeplinită și la
data atribuirii efective a terenului)
NIVELUL DE PREGATIRE
a) fără studii sau cu mai puțin de 8 clase absolvite
b) generale (8clase)
c) medii
d) superioare de scurtă/ lungă durată/ ciclul licență
e) ciclul masterat
Notă: se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii atăt
pentru titularul cererii cât și pentru soțul/soția acestuia

15

2
5
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NUMĂRUL COPIILOR MINORI AI SOLICITANTULUI
a) 1 copil
b) 2 sau mai mulți copii

2
4

DATA STABILIRII DOMICILIULUI IN MUNICIPIUL TIMISOARA
a) până în anul 1989, inclusiv
b) perioada 1990 -2000
c) perioada 2001 -2010
d) după anul 2010, inclusiv

12
8
6
4

CONDITII DE LOCUIT
a) tolerați la parinti
b) chiriaș la proprietar ( persoană particulară )
c) chiriaș la proprietar , în imobil restituit pe calea instanței, în pericol de a fi
evacut din motive neimputabile chiriasului
d) tineri proveniti din instituții de ocrotire socială
VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
a) Sub 1 an
b) Între 1 an și 3 ani
c) Între 3 ani și 5 ani
d) Peste 5 ani

5
6
7
8
1
2
3
4

OBSERVATII:
1. La punctaje egale au prioritate persoanele solicitante care se încadrează într-o categorie de
1

persoane cu handicap sau beneficiarii Legii 341/2004. Dacă acest criteriu nu este suficient,
departajarea va fi funcţie de data depunerii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate solicitantul a
cărui cerere are vechimea cea mai mare.
2. Se pot atribui la cerere si în limita posibilităților parcele alăturate unui grup de persoane care se
încadrează în prevederile Legii 15/2003;
3. În cazul familiilor de tineri căsătoriţi se vor solicita declaraţii autentificate în faţa notarului public
de la ambii soţi.

VICEPRIMAR,
Imre Farkas

Pt. DIRECTOR,

ŞEF STBDUC,
Ștefan Brihac

CONSILIER,
Mircea Hărăbor

2

