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HOTARARE  nr. 122 / 2022 
privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 25/2009 pentru aprobarea Criteriilor 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea 
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 30919/17.10.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 30925/17.10.2022; 
-Prevederile art. 8 alin. 1, alin. 2, alin. 8, art. 23 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru locuințe, republicată; 

-Avizul Comisiei juridice și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
protecția copilului, cultură, arte și sport. 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c,  art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

 
 

Hotărăște : 

 
Art. 1: Se aproba modificarea și completarea Punctului A „Criterii de Acces la locuință” aferent Anexei 1 

la H.C.L. nr. 25/2009 pentru aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 
locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează: 

a) Paragraful 1 se  modifică și va avea următorul cuprins: 

„1.Tinerii, în sensul prevederilor prezentei hotărâri, sunt persoane majore cu vârsta de până la 35 de ani 
la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, 

şi care pot primi repartiţii în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.” 
b) După paragraful 1 se introduce un nou paragraf 11 cu următorul cuprins: 
„11 Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1, specialiştii din sănătate, în sensul prevederilor prezentei 

hotărâri, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe, destinate închirierii, în 
mod exclusiv specialiştilor din sănătate, indiferent de vârstă, dacă sunt angajaţi ai unităţilor din domeniile 

respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele și care nu dețin o 
locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.”  

Art. 2: Se aprobă completarea Punctului B „Criterii ierarhizare stabilite prin punctaj”, aferent Anexei 1 la 
H.C.L. nr. 25/2009 pentru aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 

locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, cu un nou criteriu specific specialiștilor în 

sănătate, cu următorul cuprins: 
 

Nr. crt. CRITERII PUNCTAJ 

7 Aplicabile specialiștilor în sănătate  

 7.1 Angajați cu normă întreagă, pe perioadă 

nedeterminată, la Spitalul Municipal Curtea de Argeș 

30 puncte 

 7.2 Gărzi efectuate în ultimele 6 luni 0,5 puncte x numărul gărzilor 
10 puncte pentru medicii care nu pot avea 

istoric de gărzi în ultimele 6 luni (rezidenți; noi 

angajați care au încheiat contract de gărzi) 

  

  Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 

            ȘTEFAN DUMITRACHE                                                     ISABEL JANINA ZARIOIU 
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