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Serviciul  Investitii si Transporturi 
Nr.  14.277/SIsT din 26.09.2022 

 
A N U N T 

 
IN ATENTIA PERSOANELOR INTERESATE DE  

REPARTIZAREA A 80 APARTAMENTE  
(LOCUINTE SOCIALE, CARTIER BLEBEA) 

  
  PRIMARIA ORASULUI TARGU-NEAMT, ADUCE LA CUNOSTINTA 
PERSOANELOR INTERESATE, CA SE POT DEPUNE DOSARELE, IN VEDEREA 
REPARTIZARII A 80 LOCUINTE SOCIALE IN CARTIER BLEBEA: 

- 28 APARTAMENTE CU 1 CAMERA 
- 40 APARTAMENTE CU 2 CAMERE 
- 12 APARTAMENTE CU 3 CAMERE 

 
 CRITERIILE RESTRICTIVE PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR 
SOCIALE DIN ORASUL TARGU-NEAMT SUNT: 
1. Au acces la locuinţă socială, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu domiciliul 
stabil în oraşul Targu-Neamt, al căror venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni este 
sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, 
precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. (Legea nr. 114/1996, rep.).   
 Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor 
doveditoare, potrivit prevederilor legale. 
 Declaraţiile de venit, in fals, atrag răspunderea materială sau penală, după caz. 
 2. Nu pot beneficia de locuinţe sociale, persoanele sau familiile care:  
   a) deţin în proprietate o locuinţă;  
   b) au instrainat o locuinţă proprietate, dupa data de 1 ianuarie 1990;  
   c) au beneficiat de sprijinul statului in credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;  
   d) deţin, in calitate de chirias, o alta locuinţă din fondul locativ de stat; 
    
 Prin familie, se inţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, părinţii 
soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună. Este 
asimilat termenul de familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii 
aflaţi în întreţinerea sa precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia 
dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 
 3. Pot beneficia de locuinţe sociale pe baza prezentelor criterii, in ordinea de prioritate 
stabilită potrivit legii, urmatoarele categorii de persoane: 
 - persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari,   
 - tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,  
 - tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire sociala si care au implinit vârsta de 18 ani,  
 - invalizii de gradul I si II, persoanele handicapate,  
 - pensionarii, veteranii si văduvele de război,  
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 - beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele 
care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai 
prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 - alte persoane sau familii indreptatite   
 Specificarea ‘‘alte persoane sau familii indreptatite’’ lasa consiliilor locale libertatea de a 
stabili, in functie de problemele locative specifice, si alte categorii de beneficiari, cum ar fi: 
- familii sau persoane a caror situatie sociala impune acordarea unei asemenea locuinte (nu au 
unde locui, locuiesc in adaposturi de noapte , locuiesc in centre de primire in regim de urgenta 
etc.); 
- familii sau persoane care locuiesc in imobile cu structuri afectate; 
- solicitanti ce ar fi putut primi locuinte si nu le-au primit din motive care nu au depins de ei 
 

  ACTELE NECESARE COMPLETARII DOSARELOR: 
1. Cerere tip depusa de solicitantul/familia cu domiciliul stabil in Targu-Neamt. 
2. CI/BI sot/sotie, copii majori si persoane majore cu care locuiesc impreuna la aceeasi 
adresa, certificate de nastere copii minori, hotarare judecatoreasca de incredintare copii - 
dupa caz (in copii). 
3. Acte de stare civila - certificat de casatorie, deces, hotarare de divort - dupa caz (in 
copii). 
4. Acte privind locuinta de la adresa de domiciliu (contract de inchiriere, de vanzare-
cumparare etc.) (in copie). 
5. Dispozitia sau hotararea de restituire a imobilului, instiintarea de incetare a 
contractului, procesul verbal de evacuare - dupa caz (in copie). 
6. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (in copie);  
7. Decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru 
invaliditate (in copie); 
8. Certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 (in copie);  
9. Certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 
1989 (in copie);  
10. Documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului - 
lege nr. 118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (in copie); 
11. Declaratie notariala din partea tuturor membrilor majori din familie, ca nu detin in 
proprietate o locuinta, ca nu au instrainat o locuinta proprietate, dupa data de 1 ianuarie 
1990, ca nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 
locuinte, ca nu detin in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat (in 
original). 
12. Adeverinte de venit pentru persoanele incadrate in munca in care se va mentiona 
venitul net lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni (original). 
13.Taloanele sau adeverintele de pensie, de pensie suplimentara, de ajutor social (original). 
14. Talonul de plata din luna curenta sau anterioara pentru persoanele care beneficiaza de 
ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin (original). 
15. Adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale, in care sa se mentioneze 
veniturile realizate de membrii majori ai familiei (in original) sau ca nu beneficiaza de nici 
un venit (in original). 
16. Certificate fiscale de la Directia Venituri, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei 
oraşului Targu-Neamt, birourile nr. 6 si 7 (in original). 
17. Ultima diploma de studii sau adeverinte (in copie legalizata sau in original). 
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18. Adeverinte din centrul de plasament pt. tinerii peste18 ani proveniti din acea institutie. 
(in original). 
19. Documente sau acte doveditoare pentru adoptie copii (in copie). 
 
 DOSARELE, INSOTITE DE O CERERE TIP SE VOR DEPUNE LA 
REGISTRATURA PRIMARIEI ORASULUI TARGU-NEAMT (BIROUL NR. 4), 
PARTER. CEREREA TIP, IMPREUNA CU LISTA CU ACTELE NECESARE 
COMPLETARII DOSARELOR LE GASITI LA SEDIUL PRIMARIEI, BD. STEFAN 
CEL MARE, NR. 62.  
 
 TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE PANA LUNI – 
31.10.2022, ORA 16.00. 
  
 INFORMATII SUPLIMENTARE PUTETI OBTINE LA SEDIUL PRIMARIEI 
ORASULUI TARGU-NEAMT, SERVICIUL INVESTITII SI TRANSPORTURI (NR. 33 
SAU 34), ET. II  SAU LA TEL. 0233/79.02.45 - INT. 133 SAU 134. 

 
 IN CAZUL IN CARE LA DATA INCHEIERII PROCEDURII DE REPARTIZARE A 
ACESTOR LOCUINTE NU VOR FI FINALIZATE LUCRARILE AFERENTE 
UTILITATILOR LA ACEST OBIECTIV DE INVESTITII, REPARTIZAREA EFECTIVA 
A ACESTOR APARTAMENTE VA FI REALIZATA DUPA SEMNAREA PROCESULUI-
VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA ACESTOR LUCRARI.    
 
 
 

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 
sing. Loghin Maria 

 
 
 
 
 
 


