JU D EŢUL

SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID Vll.A.5

HOTĂRÂREA NR. 366
privind act ualizarea Regulamentului privind administrarea, gestionarea ş i
exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiu lui
Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ord i nară din data de 28.10.202 1,
Analizând referatul de aprobare nr.78705/08.10.2021 întocmit de iniţiator primar Astrid Cora
Fodor şi raportul de specialitate nr. 82457/21.10.2021 prin care Serviciul Juridic-Contencios şi
registru agricol propune modificarea Regulamentului privind administrarea, gestionarea şi
exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu ,
Având in vedere următoarele :
- HCL Sibiu nr.253/2019 privind preluarea bunurilor si a obiectului de activitate ale
Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu de
către S.C. URBANA S.A. , şi desfiinţarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ,
- HCL Sibiu nr.312/2019 privind aprobarea actului adiţional în vederea actualizării
Contractului de Concesiune nr. 2/2000 modificat si completat ulterior prin acte aditionale, încheiat
între Municipiul Sibiu în calitate de concedent şi S.C. URBANA S.A în calitate de concesionar,
- HCL nr.354/2019 privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, gestionarea şi
exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu
-administrarea, gestionarea şi exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau
administrarea Municipiului Sibiu se poate realiza în bune condiţii în baza unui regulament care va
cuprinde modalitatea de desfăşurare a acestor activităţi ,
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică , apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
în conformitate cu prevederile art.129 alin. 2 lit. a) şi lit. d), alin. 7 lit. q), art.136 alin.1 şi
alin.8, art.196 alin.1 lit.a) , art.243 alin.1 lit.a), art.589 şi art.594 din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regu lamentul privind administrarea , gestionarea şi exploatarea fondului
locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu actualizat conform anexei 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 La data intrări i în vigoare a prezentei hotărâri , se abrogă HCL nr.354/2019, având
acelaşi obiect de reglementare.
Art.3 S.C. Urbana S.A va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri .
Adoptată

Preşed inte de şed inţă
Paul-Constantin Mezei

în Sibiu, la data de 28.10.2021

Contras e mn ează

Secretar General
Dorin Ilie Nistor

ANEXA NR . 1 LA HCL

REGULAMEN T

PRIVIND

EXPLOATAREA FONDULUI

NR . ~.~.f /2021

A DMIN I STRAREA ,

ŞI

GESTIONAREA

LOCATIV A FLAT ÎN PROPRIETATEA SAU

ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI SIBIU .

CAPITOLUL I :
Art.1 . Termeni

şi

S COP ŞI DEFINI ŢII

expresii

în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea

1.1 .

semnificaţie:

Familia

ln sensul Legii 114/1996 prin familie se
părinţii soţilor,

care locuiesc şi se

înţelege soţul , soţia ,

în

Locuinta
'

întreţinere

nu

întreţinerea

realizează

construcţie alcătuită

şi

gospodăresc împreună.

ln sensul Legii 152/1998 prin familie se înţelege
alte persoane aflate în

copiii

acestuia

soţ/soţie ,

dacă

copii

şi/sau

persoanele aflate

venituri.

din una sau mai multe camere de locuit, cu

dependinţele , dotăril e şi utilităţile

necesare, care satisface cerinţele

de locuit ale unei persoane sau familii
Locuinţa soc ial ă

locu i nţa

care se atribuie cu chirie

subvenţionată

familii, a

căror situaţie economică

nu le permite accesul la o locuinţă

în proprietate sau închirierea unei
Locuinţă libe ră

locuinţe

în

unor persoane sau

condiţiile p ieţei.

locuinţe

care trec în administrarea SC URBANA SA urmare a

realizării

de

investiţii

sau

locuinţe rămase

libere urmare a încetării

/rezilierii contractului de închiriere.

Solicitant

Persoană fizică , titulară

Regulament privind administrarea, gest ionarea
ad mini stra r ea Muni c ipiului S ib iu .

şi

a unui contract de închiriere.

exp l oata r ea fondului locativ aflat î n prop rie t a t ea sau
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obţinut

Venit mediu net

venitul mediu net pe membru de familie

pe

veniturilor nete ale membrilor de familie raportat la

membru

de

prin însumarea

numărul

acestora

familie
stabilită

condiţiile Ordonanţei

Va loarea

Valoarea chiriei

nominala a chiriei

Guvernului nr. 40/1999 privind
pentru

spaţiile

completări

Valoarea

chiriei

cu

în

destinaţia

protecţia chiriaşilor şi

de

locuinţe , aprobată

de

urgenţă

a

stabilirea chiriei
cu

modificări şi

prin Legea nr. 241 /2001

Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei pentru o

de locuinta sociala se va stabili de catre SC URBANA SA, o data cu

platita

încheierea contractului de închiriere

beneficiarul
repartiţiei

de

şi

nu va depăşi , 10% din ven itul

net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni.

locuinţă social ă

Subvenţia

de la

bugetul local

Suma

alocată

chiria

nominală

repartiţiei

Art.2.

Dispoziţii

de

de la bugetul local pentru acoperirea
a

locuinţei

sociale

şi

cea

platită

diferenţei

dintre

de beneficiarul

locuinţă.

1

I

Generale

2.1 . Scopul prezentului regulament îl

reprezintă

stabilirea cadrului general, a principiilor

procedurilor privind administrarea, gestionarea

şi

şi

exploatarea fondului locativ aflat în

proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu.

2.2. Baza

legală

pentru stabilirea cadrului general, principiilor

şi

a procedurilor aferente o

reprezintă:

•

Legea nr. 152/1998, republicată

şi actualizată ,

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Locuinţe;

•

H.G. nr. 962/2001 , cu

modificările şi completări le

ulterioare, privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale

•

pentru

Locuinţe ;

Legea 114/1996 legea locuintei;

Re g ul a ment p r i v ind a dmin is trar ea, g e s ti o n a r ea ş i ex pl oa t a r e a fondu l ui locativ a fl a t î n pro pr ietatea sa u
admini s trar e a Municipiului Sibiu .
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•

Norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii locuintei nr. 114/1 996;

•

Ordonanta de urgenta 40/1999 privind protectia chiriasilor

şi

stabilirea chiriei pentru

spatiile cu destinatia de locuinte aprobata prin Legea 241 12001 ;
•

Legea 448/2006 privind

•

Ordonanţa

protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi

de administrare a domeniului public

şi

funcţionarea

serviciilor publice

privat de interes local;

•

Codul Civil;

•

Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de
locuinte, trecute în proprietatea statului;

•

H.G. 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.
112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
trecute în proprietatea statului;

•

Decretul 93/1977

privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat

asa cum a fost modificat prin prevederile art. III din Decretul 256/1984, ale Decret - Lege
61/1990, şi ale Legii 85/1992;
•

Ordonanta nr. 19/1994 privind stimu larea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice
şi

•

constructii de locuinte;

Decizia ICCJ nr. 3/2017 referitoare la
interpretarea

şi

aplicarea

dispoziţiilor

pronunţarea

unei

hotărâri

prealabile privind

art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995

coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995.

CAPITOLUL li : ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT iN PROPRIETATEA SAU
ADMINISTRAREA MUNI CIPIULUI SIBIU

Art. 3. Administrarea , gestionarea

şi

exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau

administrarea Municipiului Sibiu se realizeaza de

către

SC URBANA SA în

condiţiile

stabilite prin

actul aditional la contractul de concesiune nr. 212000, aprobat prin HCL nr. 253/2019 şi HCL nr.
312/2019

şi

prin prezentul Regulament.

Art. 4 Fondul locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu este compus din:

Regulament pr i vind administrarea, gestionarea ş i exploatarea fondului lo c ativ aflat în proprietatea sau
administrarea Muni cipiului Sibiu.
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- locuinţe sociale;
-

locuinţe

pentru tineri , construite din fonduri ANL;

-

locu i nţe

fond vech i.

Locu inţe le

aparţin

sociale

domeniului public al Municipiului Sibiu.

Art. 5.
atribuţii

5.1. SC URBANA SA are urmatoarele

principale privind administrarea, gestionarea

şi

exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu:
a. Inventarierea

şi evidenţa

fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu;

b. Administrarea , gestionarea,

întreţinerea ,

locativ al municipiului Sibiu, în interesul
funcţionării şi

c. Asigurarea

bunurilor pe care le
d.

Protecţia şi

comunităţii

exploatarea în

şi

repararea

condiţii

exploatarea

siguranţă şi eficienţă economică

de

f.

a

gestionează ;

conservarea

continuă

a fondului

locale;

construcţiilor

care fac parte din fondul locativ, inclusiv a

monumentelor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu
e. Ridicarea

eficientă

reglementările

legale în vigoare ;

a standardelor serviciilor prestate;

Protejarea fondului locativ şi punerea în valoare a acestuia;

g. Formularea de propuneri pentru elaborarea normelor
administrarea, gestionarea
h. Preluarea

şi

şi recepţia spaţiilor

şi

a regulamentelor locale privind

exploatarea fondului locativ al municipiului;
noi;

i.

Preluarea contractelor de închiriere existente;

j.

lncheierea contractelor de închiriere cu beneficiarii stabiliti de Consiliul Local/Comisiile
I

competente;
k.

Urmări rea executării

contractelor de închiriere în conformitate cu

legislaţia aplicabilă

în

domeniu;

I.

Prelungirea contractelor de închiriere pentru o
locuinţelor şi

m. Vânzarea
în

condiţiile

n. Somarea

şi

de până la 5 ani, în
privată

a terenurilor aferente din proprietatea

condiţiile

legii;

a municipiului Sibiu

legii, cu aprobarea Consiliului Local;
chemarea în

judecată

a locatarilor rău platnici, rezilierea ,

contractelor de închiriere , recuperarea
o. Transmite comisiei sociale, în
repartizate

perio adă

creanţelor

neîncasate

condiţiile prevăzute

şi solicitările/propunerile

Re gulament p ri v ind admin istra r ea, gestionarea
administ r a r ea Muni cipiului Sibiu .

şi

de lege,

proprii privind schimbul de
şi

dacă

evacuarea

locuinţele

este cazul , a

chiriaşilor;

libere spre a fi

locuinţe şi/sau

extinderea

exploatarea fo ndulu i loca tiv aflat în pro pri e tatea sa u
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spaţiului

care se

situaţia

locativ.( justificare:în
constată că

eliberează

în care se

este improprie pentru a fi

repartizată

o

încăpere

de sine

dintr-un imobil

stătătoare

şi

unei fam ilii,

se va putea propune Comisiei Sociale repartizarea acestui spaţiu unui alt chiriaş care
deţine

deja o

locuinţă

în

acelaş i

imobil );
locuinţe

p. Deasemenea, propune comisiei sociale schimburi de
aceasta este în folosul
conform legii
locuinţă

locuinţei

comunităţii ,

nr. 114/1996

hotărâri

dacă consideră că

suprafaţa minimală deţinută

şi numărul

de

chiriaşi

de persoane care locuiesc efectiv în

solicitării.

la momentul

5.2. SC Urbana SA va îndeplini

inclusiv

raportat la

sociale

şi

alte

atribuţii

în conformitate cu

dispoziţiile

legale în vigoare,

ale Consiliulu i Local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 Cuantumul chirii lor, taxelor şi serviciilor prestate va fi stabilit conform legislaţiei în vigoare
şi/sau

prin

Hotărâri

şi

ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

se constituie ca venituri ale SC

URBANA SA.
Art. 7
7.1. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor privind

administrarea, gestionarea
Municipiului Sibiu se

7.2.

asigură

Finanţarea lucrărilor

Municipiului Sibiu
obiective noi) se

şi

de

exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea
din bugetele de venituri

investiţii

(modernizări,

asigură

din

cheltuieli ale SC URBANA SA.

pentru fondul locativ aflat în proprietatea sau administrarea

extinderi,

alocaţii

şi

reparaţii

capitale,

renovări , reabilitări , dezvoltări şi

de la bugetul local sau din bugetul propriu al S.C. Urbana

S.A
Art. 8

8.1. Indicatorii de calitate stabilesc condiţiile minimale ce trebuie respectate de SC URBANA SA
pentru administrarea, gestionarea

şi

exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau

administrarea Municipiului Sibiu.
8.2. Indicatorii de calitate ai

activităţii

de administrare a fondului locativ constituie

anexă

la

prezentul regulament.
8.3. Indicatorii de calitate pentru administrarea, gestionarea
în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu se

şi

referă

exploatarea fondului locativ aflat

la

următoarele activităţi:

a) încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

Regulament privind admini s trarea, gestionarea
admini s trarea Muni c ipiului Sibiu .

şi

exploata r e a fondului loc ativ a flat în proprietatea sau
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b) îndeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
c)

menţine rea

unor

relaţii

echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea

a problemelor, cu respectarea drepturilor şi
d)

soluţion area

în timp util a

reclamaţiilor

obligaţiilor

care revin

rapidă şi obiectivă

fiecărei părţi ;

utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare a

fondului locativ;
e) prestarea

act ivităţi i

de administrare a fondului locativ.

CAPITOLUL III : ÎNCHIR IERE A FONDULUI LOCATIV AFLAT ÎN PROPRIETATEA SAU
ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI SIBIU

Art. 9 Locuinte sociale
'

9.1.

Locuinţele

sociale se

repartizează

de către Comisia

Sibiu pe baza criteriilor stabilite de aceasta, în
9.2. Au acces la

locuinţă socială ,

condiţiile

Socială

a Consiliul Local al Municipiului

prevederilor legale.

în vederea închirierii :

- familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană , realizat în ultimele 12 luni,
câştigului

sub nivelul
de

Statistică

salarial mediu net lunar pe total economie, comu nicat de Institutul

în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se

anterior lunii în care se

gospodăresc împreună
(excepţie

au domiciliul în Municipiul Sibiu

- nu

socială

care pot să

deţin

proprietate/folosinţă:

în

cererea , precum

şi

repartizează locuinţa.

- familiile sau persoanele care se

ocrotire

analizează

Naţional

aibă

a)

autoturism/motocicletă

b)

două

cu titularul :

persoanele majore provenite din centrele de

domiciliul pe raza judeţului Sibiu )

cu o vechime mai
şi/sau

sau mai multe autoturisme

mică

de 1O ani;

motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci , rulote , autobuze,
microbuze
d) utilaje agricole: tractor, combină
- nu

deţin

autopropulsată ;

în proprietate terenuri intravilane( şi terenuri mai mari de 1OOO mp în extravilan);

- nu au

deţinut şi

nu

deţin

- nu au

înstră i nat

o locuinţă proprietate, după 01 ian. 1990 şi

o

locuinţă

în proprietate,

Reg ul a m e nt pri v ind ad m in is trarea. ges t io n a r ea
a d mini s tr a r e a Municipiulu i Sibiu .

şi

până

în prezent;

ex pl o atarea ro ndulu i locati v a fl a t în p r o pri e tat ea sa u
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nu au beneficiat de sprijinul statului în credite
ş i/sau

nu

deţin

şi

executie pentru realizarea unei

cu contract de închiriere , în calitate de titular, o locuinta sociala sau din fondul

locativ de stat atribuita în

condiţiile

Legii 114/1996.

- nu au detinut în calitate de chirias o altă
t

I

locuintă
t

din fondul locativ de stat si au fost evacuati
1

1

sau contractul de închiriere a fost rezil iat din motive imputabile lor ( pentru neplata
părăsire/abandon locuinţă ,

alte

nerespectări

Consiliul Local, pe o
şi

perioadă

chiriei/utilităţi ,

ale clauzelor contractuale );

9.3. Contractul de închiriere initial se încheie de

venituri

locuinţe

către

stabiliţi

de

declaraţiei

de

condiţiile

de

SC URBANA SA, cu beneficiarii

de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza

a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Una din

încheiere a contractului este aceea ca beneficiarul

repartiţiei să

se prezinte la S:C .Urbana S.A.

în vederea depunerii actelor necesare încheierii contractului de închiriere, în cel mult 15 zile
calendaristice de la comunicarea ordinului de repartizare.
9.4. Contractul de închiriere se încheie pe baza

a)

repartiţia emisă

ulterioare cu
b) copii

documente:

de Consiliul Local (aceasta avandu-se în vedere

aceeşi

după

următoarelor

şi

la încheierea contractelor

beneficiari);

actele de identitate

şi

stare

civilă

ale tuturor persoanelor din

repartiţie

(act de

identitate, certificat de naştere , certificate de căsătorie , hotărâre de divorţ , dacă este cazul , etc.);
Notă :

Domiciliul tuturor membrilor majori înscrişi în contractul de închiriere trebuie

Municipiului Sibiu (
pot să
c)

aibă

excepţie

domiciliul pe raza

declaraţie notarială

să

persoanele majore provenite din centrele de ocrotire
judeţului

si/sau ( se

fie pe raza

socială

care

Sibiu )

elimină

) adeverinţă de venit net lunar realizat pe ultimele 12

luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care

realizează

venituri

şi/sau adeverinţă

ANAF privind

veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care

realizează

necesară

depunerea

venituri; în cazul în care din actele prezentate veniturile sunt zero este
dovezii

existenţei

unei surse de venit necesara in vederea

plăţii

chiriei ;

-( la stabilirea venitului mediu net lunar I persoană realizat în ultimele 12 luni ( defalcate ) se vor
lua în calcul toate veniturile realizate de către solicitant şi membrii familiei , respectiv : adeverintă
de salar net pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii so l icitării de locuinţă , Raport REVISAL
( ştampilat şi semnat - în original), cupoane de pensie în copie sau adeverinţă el i berată de Casa
Judeţeană de Pensii Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de
locu i nţă , cupoane sau adeveri nţe pentru alocaţi i de stat pentru copii eliberate de către Agenţia
Judeţeană de Prestaţii Sociale Sibiu în original , pe ultimele 12 luni anterior datei depunerii
solicitări i de locu i nţă , orice alte venituri ce pot fi dovedite ş i din care să rezulte că titularul sau
unul din membrii majori ai familiei care so l ici tă locuinţa o pot întreţine , în original);

Regu la m en t p ri vi n d adm i nis t ra r ea, gestiona r ea
a dm ini s t rare a Mun ic i pi ulu i Si biu.

şi

exp loata r ea fondu lui loc a tiv a fl at în p r oprieta t ea sa u
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d) certificat de atestare fiscală eliberat de către
să reiasă că

de 30 zile, din care

Direcţia Fiscală

nu sunt datorii la bugetul local

autoturism/motocicletă

cu o vechime mai

mică

a Municipiului Sibiu, nu mai vechi

şi

nu deţin în

de 10 ani;

•

a)

•

b) două sau mai multe autoturisme

•

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau

şi/sau

proprietate/folosinţă :

motociclete cu o vechime mai mare de 1O ani
fără

remarci, rulote ,

autobuze, microbuze
•

d) utilaje agricole: tractor,

•

e) imobil constructii

e) - nu

f)

deţin

combină autopropulsată ;

intravilane(şi

în proprietate terenuri

declaraţie autentificată

a beneficiarului

terenuri mai mari de 1000 mp în extravilan);

repartiţiei şi

a

celorlalţi

membri din familie , din care

rezu l tă că :

- nu

deţin şi

- nu au

nu au

înstrăinat

deţinut

o

în proprietate /coproprietate o locuinţă

locuinţă

proprietate, după 01 ian. 1990

- nu au beneficiat de sprijinul statului în cred ite
- nu

deţin ,

în calitate de

şi execuţie

chiriaş , altă locuinţă

şi până

în prezent

pentru realizarea unei

locuinţe ;

din fondul locativ de stat sau din fondul

locativ al municipiului Sibiu;
g)

adeverinţă

de la unitatea de

contractu lui de închiriere

urmează

învăţământ

din care

să

rezulte faptul

că

membrii minori ai

una din formele de învăţământ obligatorii;

h) alte documente, dupa caz, din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în
legatura cu închirierea locuintei.
9.5. Contractul de închiriere va
)>

Durata contractului

)>

Chiria, modalităţi de

)>

Ob l igaţiile părţilor

)>

Subînchirierea

şi

conţine

clauze cu privire cel

puţin

la:

plată şi garanţi i

cesiunea contractului

,.. lncetarea/rezilierea contractului
>'

Caracterul executoriu al contractelor

;,.

Lucrări

de amenajare cu privire la

SC URBANA SA va redacta
9.6.

Beneficiarii
locuire sau

închiriere

şi

să

locuinţe l or

sch imbe

şi

locu i nţa închiriată.

adapta contractele de închiriere aferente.

sociale nu au dreptul

desti naţia spaţiulu i

să

închiriat, sub

a suportării eventualelor daune aduse

Regula m ent privind ad m inistrarea, gestio n area
ad m inis t rarea Mu n icipiului Sibiu.

şi

subînchirieze,
sancţiunea

să transm ită

dreptul de

rezilierii contractului de

locuinţei şi clădirii, după

caz.

exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau
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Pentru prelungirea contractelor de închiriere cu beneficiarii stabiliti de Consiliul Local,

9.7.

SC URBANA SA va verifica
locuinţa socială ,

precum
9.8.

şi

dacă

beneficiarii îndeplinesc în continuare

condiţi i

pe care administratorul

Contractele de închiriere pentru

după

certificat de
Notă :

locuinţele

perioadă

expirat, se prelungesc pe o

- copii

de acces la

respectiv cel putin cele avute în vedere la emiterea ordinului de repartizare

orice alte

următoarele

condiţiile

de

locuinţelor

sociale, a

până

le

consideră

căror perioadă

necesare.
de valabilitate a
însoţite

la 5 ani, în baza unei cereri

de

documente:
actele de identitate

naştere ,

certificate de

şi

stare

civilă

ale tuturor membrilor familiei (act de identitate,

căsătorie , hotărâre

de divorţ,

dacă

este cazul , etc.);

Domiciliul tuturor membrilor majori înscrişi în contractul de închiriere trebuie

să

fie pe raza

Municipiului Sibiu
- declaraţie autentificată a titularului contractului de închiriere şi a celorlalţi membri din familie ,
din care

rezultă că:

•

nu

deţin şi

•

nu au

•

nu au beneficiat de sprijinul statului în credite

•

nu deţin , în calitate de

nu au

înstrăinat

deţinut

o

în proprietate /coproprietate o

locuinţă

locuinţă

proprietate, după 01 ian . 1990

chiriaş , altă locuinţă

ş ; execuţie

şi până

în prezent

pentru rea lizarea unei

locuinţe ;

din fondul locativ de stat sau din fondul locativ

al municipiului Sibiu;
•

nu

deţin

în proprietate terenuri intravilane( şi terenuri mai mari de 1OOO mp în extravilan);

•

nu

deţin

în

•

a)

autoturism/motocicletă

•

b)

două

•

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau

propri etate/folosinţă :

cu o vechime mai
şi/sau

sau mai multe autoturisme

m i că

de 1O ani;

motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
fără

remarci , rulote ,

autobuze, microbuze

-

•

d) utilaje agricole: tractor, combină

autopropulsată ;

•

e) /imobil constructii;

•

locuiesc efectiv în apartamentul care face obiectul contractului de închiriere;
acte doveditoare privind venitul mediu net realizate în ultimele 12 luni pe de
şi ceilalţi

membri ai familiei (care locuiesc şi se gospodăresc împreună),

salariat, cupon pensie, ajutor
(dividende , actiuni la

societăţi

şomaj ,

indemn izaţii ,

către

adeverinţă

titular

ANAF,

venituri obtinute din alte surse

comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate în

ultimele 12 luni ), alte acte doveditoare, dupa caz;

Regula me n t pri v i nd admi ni s tr area, gestionarea
a d m ini s tra r ea Muni c ip i u l u i Sibi u .

şi

exploa t a r ea fo n dul u i locativ aflat î n pro p rie t a t ea sau
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-

-(la stabilirea venitului mediu net lunar I persoană realizat în ultimele 12 luni (defalcate)
se vor lua în calcul toate veniturile realizate de către solicitant şi membrii fami liei, respectiv:
adeverintă de sa Iar net pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuinţă ,
Raport REVISAL (ştampilat şi semnat -în original), cupoane de pensie în copie sau
adeverinţă eliberată de Casa J udeţeană de Pensii Sibiu în original, pe ultimele 12 luni
anterioare datei depunerii solicitării de locuinţă , cupoane sau adeverinţe pentru alocaţii de
stat pentru copii eliberate de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Sibiu în original,
pe ultimele 12 luni anterior datei depunerii so l icitării de locuinţă , orice alte venituri ce pot
fi dovedite şi din care să rezulte că titularul sau unul din membrii majori ai familiei care
so l icită locuinţa o pot întreţine , în origina l);
adeverinţă de la asociaţia de chiriaşi sau de proprietari I extrase de pe listele de întreţinere;

-

certificat fiscal de la Primăria locului de domiciliu I reşedinţă pentru titularul contractului

-

de închiriere şi ceilalţi membri majori din familie;
-

adeverinţă

de la unitatea de

învăţământ

din care

să

rezulte faptul

că

membrii minori ai

contractului de închiriere urmează una din formele de învăţământ obligatorii;
-

hotărâre judecătorească definitivă

(în original) de atribuire a beneficiului contractu lui de

închiriere (unde este cazul) .
Perioada contractuală aferentă contractelor care se prelungesc este stabilită de SC

9.9.

URBANA SA

9.1 O. Cererea

şi

documentele justificative se depun de

către

titularul contractului de închiriere cu

cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale. Eventualele completări la
documentele depuse se vor depune în termen de cel mult 15 de zi le de la solicitarea SC Urbana
SA .

•

9.11. Prelungirea contractului de închiriere este

condiţionată

de plata la zi a chiriei, a

cotelor de contribuţie la cheltuielile comune şi a taxei de salubritate precum şi de plata
tuturor obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local al Municipiului Sibiu. De-semenea, o
altă condiţie necesară

familiei

să

prelungirii contractului este aceea ca titularul

fi locuit efectiv în

locuinţa închiriată

cel

puţin

şi/sau

membrii

6 luni într-un an calendaristic.

9.12. Chiria nominală se stabileşte pornind de la tariful de bază lunar al chiriei pe m 2 conform
prevederilor cap . III - "Stabilirea şi plata chiriei" - din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
40/1999 privind protecţia ch iriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţi ile cu desti naţia de locuinţe ,
aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 241 /2001 sau conform hotararilor adoptate

de Consiliul Local.

Regu l a me nt pr iv ind a dm i n is tra rea. g e s t io nare a
adminis t ra rea Mu n ic ip iu lui Si b iu .

şi

exploata r ea fondu l ui loca tiv aflat în prop r ie t ate a sau
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9.13. Tariful de baza lunar al chiriei (lei/m 2) se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei , chiria
putand fi modificată unilateral de catre administrator in urma modificarii acesteia prin Hotărâri ale
Consiliului Local Sibiu , sau prin efectul legii
9.14. Nivelul chiriei pe care o va

plăti

repartiţiei

beneficiarul

pentru o locuinţă

de către SC URBANA SA, o dată cu încheierea contractului de închiriere
locuinţelor

şi

socială

nu va

se va stabili

depăşi,

în cazul

sociale, 10% din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni.

9.15. Chiria

stabilită

în contractul de închiriere se va recalcula o

dată

cu prezentarea

documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei . Titularul contractului de
închiriere este obligat
produsă

să

comu nice

beneficiază

fondul locativ al Municipiului Sibiu
prin Legea 448/2006 privind
Diferenţa

subvenţion ată

în

Urbana SA, în termen de 30 de zile, orice modificare

în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere .

9.16. Persoanele cu handicap

9.17.

către

codiţiile

şi

care sunt în

protecţia şi

dintre valoarea

de scutirea de la plata chiriei pentru
acestor persoane în

nominală

a chiriei

şi

chiria

platită

de beneficiarul

de la bugetul local. în cazul persoanelor cu handicap care

Legii 448/2006, chiria se

subventionează

Art. 10

Locuinţe

a chiriei aferente

d iferenţei

locu i nţelor

repartiţiei

beneficiază

nominală

dintre chiria

Primăria

va fi

de scutire

a

locui nţei şi

cea

Municipiului Sibiu s ituaţia

privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a
nominală

stabilite

integral de la bugetul local.

de beneficiarul repartiţiei SC URBANA SA va depune la

valoarea

condiţiile

din

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

9.18. Pentru acoperirea de la bugetul local a
platită

folosinţa

l ocui nţele

diferenţei până

la

sociale.

construite prin programele A.N.L., destinate închirierii

10.1. Repartizarea

locuinţelor

pentru tineri destinate închirierii , construite

şi

date în exploatare

prin programele derulate de A.N .L. se face de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
10.2. Contractul de închiriere se încheie de
312/2019, cu beneficiarii

stabiliţi

10.3. Contractul de închiriere
locu i nţei şi

către

SC URBANA SA, mandatata prin HCL nr.

de Consiliul Local.
ini ţial

se încheie pe o

dura tă

de 5 ani de la data

repartiză rii

va cuprinde clauze referitoare la:

recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani,
actualizarea
prevăzut

anuală

a cuantumului chiriei , în

în Legea 152/1998, precum

şi

rata

fu ncţie

anua lă

a

de coeficientul de ponderare

inflaţi ei ,

Regulament privind a dm i n is tr a r ea , gestio nar ea şi exploatarea fond ului loca tiv aflat î n proprietatea sau
adm ini s tr area Municipiului Sibiu.
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aplicarea de
de

plată

la

penalităţi

de 0,05%/zi din suma

datorată ,

obligaţiilor

pentru neîndeplinirea

scadenţă ;

interzicerea

cedării

închiriere, sub

dreptului de

sancţiunea

folos in ţă

a

locuinţe i,

de

către

titularul contractului de

rezilierii de drept a contractului.

obligaţiile părţi lor

încetarea/rezilierea contractului
caracterul executoriu al contractelor
luc rări

de amenajare cu privire la

SC URBANA SA va redacta

10.4.

După

şi

adapta contractele de închiriere aferente.

încheierea contractelor de închiriere,

SA documentele cu privire la orice

mod ifică ri

chiriaşii

au

obligaţia să transmită

SC URBANA

intervenite în :

civilă ;

a) starea
b)

numărul

c)

situaţia locativă ,

persoanelor aflate în

întreţinere ;

inclusiv cu privire la dobândirea unei

proprietate de stat, proprietate a
desfăşoară

unităţii

locu inţe

în proprietate

administrativ-teritoriale sau a

activitatea, în localitatea în care deţine

10.5. Contractele de închiriere pentru
expiră,

locuinţa închiri ată .

locuinţele

şi/sau

unităţii

cu chirie,

în care

îşi

locuinţa actuală .

ANL, a

căror perioadă

iniţială

de valabilitate

se prelungesc pe perioade succesive de 1 an de catre SC URBANA SA.

10.6. La data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere,
acestuia

şi/sau

au dobândit o

alte persoane aflate în
locuinţă

în proprietate

întreţi nerea

şi/sau

acestuia au

teritorială ,

după

caz (fac

dovada

că

nu

cu chirie , proprietate de stat, în proprietatea sau

administrarea Municipiului Sibiu, în Municipiul Sibiu sau în
cuprinderea

obligaţia să facă

soţul/soţi a

locali tăţile

excepţie cotele-părţi

dintr-o

în care a fost
locuinţă ,

extinsă

dobândite în

proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2 , suprafaţă utilă
minimală/persoană , prevăzută

de Legea nr. 114/1996, republicată , cu

modificările şi completările

ulterioare).

10.7. în situaţia în care condiţia stabilita la pct. 10.6. nu este îndeplinită, contractul de închiriere
nu se mai

prelungeşte .

Regulament privind admini s trar ea, ge s tionarea
administrarea Municipiului Sibiu.

şi

exploa t a rea fondulu i locativ aflat în proprietatea sau

- pagina 1 2 din 2 1

10.8. SC URBANA SA va prelungi contractele de închiriere pentru locuintele ANL în baza unei
cereri a titularulu i de contract în soţită de următoarele documente, depuse cu 30 de zile înaintea
expirarii perioadei contractuale:
- copii

după

actele de identitate

şi

stare

civilă

ale tuturor membrilor familiei (act de identitate,

certificat de naştere, certificate de căsătorie , hotărâre de divorţ , dacă este cazul, etc.)
(Notă

mutaţiei

: copie buletin/carte identitate a titularului de contract cu prezentarea

pe

locuinţa

deţinută )

-

declaraţie autentificată

din care
•

a titularului contractului de închiriere

şi

a

celorlalţi

membri din familie,

rezultă că:

nu deţin şi nu au deţinut în proprietate /coproprietate o locuinţă (fac excepţie coproprietarii
locuinţelor obţinute
cerinţele

prin

minimale de

moştenire ,

în indiviziune, în

suprafaţă prevăzute

nu au beneficiat de sprijinul statului în credite

•

nu

în calitate de

în care cota

obţinută

de anexa nr. 1 din Legea 114/1996,

•

deţin ,

situaţia

chiriaş , altă locuinţă

şi execuţie

pentru realizarea unei

nu satisface

republicată ) ;
l ocuinţe ;

din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al

municipiului Sibiu;
•

locuiesc efectiv în apartamentul care face obiectul contractului de închiriere ;

- acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni pe de
membri ai familiei
venit,

( adeverinţă

declaraţie autentificată

venituri

şi

salariat, cupon pensie, ajutor

din care

să

rezulte

că

către

titular şi

ceilalţi

şomaj , indemnizaţii , declaraţie

titularul I membrii familiei nu

de

realizează

perioada pentru care nu au realizat venituri, venituri obtinute din alte surse (dividende,

actiuni la societati comerciale , inclusiv veniturile ocazionale rea lizate în ultimele 12 luni ), alte
acte doveditoare, după caz;
-

adeverinţă

de la

asociaţia

- certificat fiscal de la
închiriere
-

şi ceilalţi

de

chiriaşi

Primăria

sau de proprietari I extrase de pe listele de întreţinere ;

locului de domiciliu I

reşedinţă

pentru titularul contractului de

membri majori din familie;

hotărâre judecătorească definitivă

(în original) de atribuire a beneficiului contractului de

închiriere (unde este cazul).
Titularul contractului de închiriere va completa . dacă e cazul, documentele depuse în termen de
maxim 15 zile de la solicitarea SC Urbana SA.

Regulament privind administrarea , gestionarea
ad mini str a r ea Municipiului Sibiu.

şi

exploatarea fo ndului locativ aflat î n proprietatea sau
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10.9. Prelungirea contractului de închiriere este
contribuţie

la cheltuielile comune

şi

condiţionată

de plata la zi a chiriei , a cotelor de

a taxei de salubritate precum

şi

de plata tuturor

obligaţiilor

fiscale datorate la bugetul local al Municipiului Sibiu.

10.10. Chiria se stab i leşte prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi se actualizează
anual de catre SC Urbana SA :
- cu rata
către

infl aţi ei ,

în termen de 30 de zile de la data

Naţional

Institutul

- în baza coeficientului

de

Statistică

prevăzut

10.11 . Nivelul maxim al chiriei , în
calculat în

funcţie

publicării

ratei

inflaţiei

pentru anul anterior;

la art. 8 alin. (9) din Legea 152/1998,

funcţie

comunicate de

dacă

este cazul.

de venitul mediu net lunar pe membru de fam ilie,

de veniturile rea lizate în ultimele 12 luni, nu poate depăşi limitele

prevăzute

de

Legea 152/1 998.

10.12. în
care

să

situaţia

în care titularii contractelor de închiriere nu

prezintă

rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familie

documente credibile, din

şi/sau prezintă

documente

cu venit zero , în termenul stabilit de SC URBANA SA la pct. 10.8. , pentru calcularea cuantumului
chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei

realizată

în

condiţiile

legii, la chiria

calculată

potrivit

prevederilor legale, nu se va aplica , coeficientul de ponderare în functie de venitul net pe
membru de familie.

10.13. SC Urbana SA va comunica A.N.L., în termen de 1Ozile de la aprobarea chiriei actualizate,
o

situaţie detaliată

chiriaşilor,

precum

cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente
şi

data

scadentă

a

plăţii

chiriei pentru fiecare

şi

vârsta

chiriaş .

10.14. În perioada de valabilitate a contractului de închiriere sau la prelungirea contractelor de
închiriere, titularul contractului de închiriere poate solicita un schimb de
exigenţelor

minimale

şi completările
locuinţelo r

10.15.

prevăzute

cu asigurarea

în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată , cu

ulterioare. Aprobarea schimbului se face de

către

modificările

Comisia de repartizare a

ANL.

Unităţile

locative supuse schimbului trebuie să

construite de A.N.L.. Schimbul de
exploatare, fiind exceptate
-o

locuinţe

convenţie/un

- schimbarea

locuinţele

acord între doi

locuinţei

locuinţe

noi

ch i riaşi

şi

se

facă

parte din aceeaşi categorie de locuinţe

real izează

doar în cazul imobilelor aflate în

se poate realiza prin:

sau

atribuite unui chiriaş cu o altă

Regulame nt pri v in d administra re a, g e s t io na re a
administrarea Muni c ipiului Sibiu .

şi

locuinţă vacantă

de

aceeaşi

categorie.

e x p loa t a r ea fo ndulu i locativ aflat î n pro prie t a tea sa u
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Art. 11 Locuintele din fondul vechi
către

11 .1. Contractul de închiriere se încheie de

stabiliţi

SC URBANA SA cu beneficiarii

de

Consiliul Local.
iniţial

11 .2 Contractul de închiriere
locuinţei şi

va

conţine

se încheie pe o

clauze cu privire cel

,

Durata contractului

~

Chiria, modalităţi de

~

Obligaţiile părţi l or

~

Subînchirierea

şi

puţin

durată

de 5 ani de la data

repartizării

la:

plată şi garanţii

cesiunea contractului

)...- lncetarea/rezilierea contractului
).>

Caracterul executoriu al contractelor

,

Lucrări

de amenajare cu privire la
şi

SC URBANA SA va redacta

locuinţa închiriată.

adapta contractele de închiriere aferente, conform

stabilite la întocmirea contractelor de închiriere pentru
b) copii

după

actele de identitate

identitate, certificat de
Notă:

stare

civilă

sociale, şi anume:

ale tuturor persoanelor din

certificate de căsătorie ,

hotărâre

de divorţ,

dacă

repartiţie

pot să

aibă

excepţie

domiciliul pe raza

declaraţie notarială

să

persoanele majore provenite din centrele de ocrotire
judeţului

si/sau ( se

(act de

este cazul, etc.);

Domiciliul tuturor membrilor majori înscrişi în contractul de închiriere trebuie

Municipiului Sibiu (

c)

naştere ,

şi

locuinţele

condiţiilor

fie pe raza

socială

care

Sibiu )

elim ină

) adeverinţă de venit net lunar realizat pe ultimele 12

luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care

realizează

venituri

şi/sau adeverinţă

ANAF privind

veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care

re a lizează

necesară

depunerea

venituri; în cazul în care din actele prezentate veniturile sunt zero este
dovezii

existenţei

unei surse de venit necesara in vederea

plăţii

chiriei;

-( la stabilirea venitului mediu net lunar I persoană realizat în ultimele 12 luni ( defalcate ) se vor
lua în calcul toate veniturile realizate de către solicitant şi membrii familiei, respectiv: adeverintă
de salar net pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de locuinţă, Raport REVISAL
(şta mpilat şi semnat -în original), cupoane de pensie în copie sau adeverinţă eliberată de Casa
Judeţeană de Pensii Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterioare datei depunerii solicitării de
locuinţă , cupoane sau adeverinţe pentru alocaţii de stat pentru copii eliberate de către Agenţia
Judeţeană de Prestaţii Sociale Sibiu în original, pe ultimele 12 luni anterior datei depunerii
solicitării de locuinţă , orice alte venituri ce pot fi dovedite şi din care să rezulte că titularul sau
unul din membrii majori ai familiei care solicită locuinţa o pot întreţine , în original);

Regulament privind admini s trarea, gestionarea
administrarea Municipiului Sibiu.

şi
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d) certificat de atestare fiscală eliberat de

către Direcţia F iscală

a Municipiului Sibiu, nu mai vechi

de 30 zile , din care să reiasă că nu sunt datorii la bugetul local şi nu deţin în proprietate/folosinţă:
•

a)

autoturism/motocicletă

•

b)

două

•

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau

cu o vechime mai

sau mai multe autoturisme

şi/sau

mică

de 10 ani;

motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
fără

remorci, rulote ,

autobuze, microbuze
•

d) utilaje agricole: tractor, combină

•

e) imobil constructii

e) nu

de ţin

în proprietate terenuri intravilane(şi terenuri mai mari de 1000 mp în extravilan);

declaraţie autentificată

f)

autopropulsată ;

repartiţiei şi

a beneficiarului

a

celorlalţi

membri din familie, din care

rezultă că:
deţin şi

- nu

- nu au

nu au

înstrăinat

deţinut

o

în proprietate /coproprietate o locuinţă

locuinţă

proprietate, după 01 ian. 1990 şi

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi
deţin ,

- nu

în calitate de

chiriaş, altă locuinţă

execuţie

până

în prezent

pentru realizarea unei locuinţe ;

din fondul locativ de stat sau din fondul

locativ al municipiului Sibiu;
g) alte documente, dupa caz, din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în
legatura cu închi rierea locuintei.
-

adeverinţă

de la unitatea de

contractului de închiriere
-

învăţământ

urmează

hotărâre judecătorească definitivă

din care

să

rezulte faptul

că

membrii minori ai

una din formele de învăţământ obligatorii;
(în original) de atribuire a beneficiului contractului de

închiriere (unde este cazul).
locuinţele

11 .3. Contractele de închiriere pentru

fond vechi, a

căror perioadă

de

valabilitate expiră, se prelungesc pe o perioadă de până la 5 ani, în baza unei cereri însoţite
de

următoarele

- copii

după

certificat de
-

documente:

actele de identitate

naştere ,

certificate de

declaraţie autentificată

din ca re

şi

stare

civilă

ale tuturor membrilor familiei (act de identitate,

căsătorie , hotărâre

de

divorţ, dacă

a titularului contractului de închiriere

şi

a

este cazul , etc. )

celorlalţi

membri din familie ,

rezultă că :

a)nu

deţin şi

b)- nu au

nu au

înstrăinat

deţinut

o

în proprietate /coproprietate o

locuinţă

locuinţă

proprietate, după 01 ian. 1990 şi

până

în prezent

b) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei

Reg ulament privind administrarea, gestion area
adminis trare a Municipiului Sibiu.

şi

locuinţe ;

ex pl oatarea fondu lui loca tiv a fl at în propri etatea sau
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deţin,

c) nu

chiriaş , altă locuinţă

în calitate de

din fondul locativ de stat sau din fondul

locativ al municipiului Sibiu;
d) locuiesc efectiv în apartamentul care face obiectul contractului de închiriere.
- acte doveditoare privind venitul mediu net realizat în ultima
ai familiei (care locuiesc şi se gospodăresc
şomaj , indemnizaţii , declaraţie

lună

de către titular şi ceilalţi membri

împreună) , adeverinţă

salariat, cupon pensie, ajutor

de venit, venituri obtinute din alte surse ( dividente, actiuni la

societati comerciale, inclusiv veniturile ocazionale realizate în ultima lună) , alte acte doveditoare,
după

-

caz;

adeverinţă

de la

asociaţia

- certificat de atestare
de 30 zile, din care

de

fiscală

chiriaşi

eliberat de către

să reiasă că

a)

autoturism/motocicletă

b)

două

sau de proprietari I extrase de pe listele de întreţinere ;
Direcţia Fiscală

nu sunt datorii la bugetul local

cu o vechime mai

mică

a Municipiului Sibiu, nu mai vechi
şi

nu deţin în

proprietate/folosinţă:

de 1O ani;

sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

c) autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remarci , rulote, autobuze,
microbuze
d) utilaje agricole: tractor, combină
- nu
-

deţin

în proprietate terenuri

adeverinţă

de la unitatea de

contractului de închiriere
-

autopropulsată ;

intravilane(şi
învăţământ

urmează

terenuri mai mari de 1OOO mp în extravilan);
din care

una din formele de

hotărâre judecătorească definitivă

să

rezulte faptul

învăţământ

că

membrii minori ai

obligatorii;

(în original) de atribuire a beneficiului contractului de

închiriere (unde este cazul).
Cererea
cu cel

puţin

şi

documentele justificative se depun de

către

titularul contractului de închiriere

30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale . Eventualele

completări

la

documentele depuse se vor depune în termen de 15 de zile de la solicitarea SC Urbana SA .
Perioada

contractuală aferentă

stabilită

contractelor care se prelungesc este

de SC

URBANA SA
11.4. Prelungirea contractului de închiriere este
contribuţie
fără

la cheltuielile comune

şi

condiţionată

de plata la zi a chiriei , a cotelor de

a taxei de salubritate precum

şi

certificat de atestare

datorii la bugetul local al Municipiului Sibiu. nu mai vechi de 30 zile, din care

sunt datorii

la

bugetul

şi

local

nu

deţin

în

proprietate/folosinţă

mai

fiscală

să reiasă că

nu

mult de un

autoturism /motocicletă/autoutilitară

11.5. Chiria

nominală

se

stabileşte

prevederilor cap . III - "Stabilirea

şi

pornind de la tariful de
plata chiriei" - din

Regulament privind administrarea , gestionarea
administrarea Municipiului S ibiu .

şi

bază

lunar al chiriei pe m2 conform

Ordonanţa

de

urgenţă

a Guvernului nr.

exploatarea fondu lu i lo cati v aflat în proprietatea sau
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40/1999 privind
aprobată

cu

protecţia chiriaşilor şi

modificări şi completări

stabilirea chiriei pentru

spaţiile

cu

destinaţia

de

locuinţe,

prin Legea nr. 241/2001 sau conform hotararilor adoptate

de Consiliul Local.
11.6. Tariful de baza lunar al chiriei (lei/m 2) se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei.
11.7. Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei pentru o locuinţă socia lă se va stabili

de

către

SC URBANA SA, o

dată

cu încheierea contractului de închiriere în

40/1999. Nivelul maxim al chiriei pentru

locuinţe şi

condiţi ile

terenul aferent acestora nu poate

depăşi

OUG
15%

din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu
depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de

familie se

situează

între venitul mediu net lunar pe economie

chiriei lunare nu poate

depăşi

şi

dublul acestuia, nivelul maxim al

25% din venitul net lunar pe familie.

11 .8. Chiria stabil ită în contractul de închiriere se va recalcula o dată cu prezentarea

documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei. Titularul contractului de
închiriere este obligat
produsă

să

comunice

către

Urbana SA, în termen de 30 de zile, orice modificare

în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

CAPITOLUL IV : VÂNZAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT ÎN PROPRIE TATEA SAU
ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI S IBIU

Art. 12 Vânzarea locuinţelor ANL face obiectul unui Regulament distinct.
Art. 13 Vânzarea locuinţelor fond vechi

13.1 în fondul locativ al Municipiului Sibiu sunt cuprinse locuinţe aflate în proprietatea Statului

Roman care pot fi

înstrăinate către chiriaşi

conform Decretului Lege nr. 61 /1990, a Legii nr.

85/1992 sau a Legii nr. 112/1995.
13.2. SC URBANA SA va prelua

sol ic itările

de

cumpărare

închiriere, va verifica respectarea

condiţiilor

legale de vânzare

de la
şi

chiriaşii

titulari de contracte de

va supune dosarele de vânzare

spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
13.3. Vânzarea locuinţelor în baza d i spoziţi ilor Legii nr. 112/1995, conform art. 1 (2) şi art. 6 din

H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea

Regulament p rivind adminis tr area, gestio n area
admini strarea Municipiului Si biu.

şi

situaţiei

juridice a

exploatarea fondului l ocativ afla t în prop r ie t atea sau
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unor imobile cu destinaţia de locuinţe , trecute în proprietatea Statului- Imobilele cu destinafia de

locuinfe trecute ca atare în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca
locuinfe

şi

care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor

şi

decretelor în

vigoare la data respectiva, respectiv: Decretul nr. 9211950, Decretul nr. 11111951, Decretul nr.
14211952, Legea nr. 411973

13.4. Dreptul de a

cumpăra

şi

Decretul nr. 22311974. "

apartamentele /locuinţele în care locuiesc, îl au numai chiriaşii care,

având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării
în vigoare a Legii nr. 112/1995 (respectiv 29.01 .1996).

13.5. Pentru a putea dobândi în proprietate
cumulativ,

locuinţa folosită , chiriaşii

trebuie să îndeplinească ,

u rmătoarele condiţii:

1. aceea de a fi chiriaş şi de a avea un contract de închiriere valabil;
2. să nu fi dobândit sau să nu fi înstrăinat o locuinţă proprietate personală , după
01 .01 .1990, în localitatea de domiciliu;
3. imobilul să fi intrat în proprietatea Statului Roman în baza anumitor d i spoziţii legale;
4 . aceea de a ocupa locuinţa respectivă , la data intrării în vigoare a legii (respectiv
29.01 .1996).

13.6. În fondul locativ al Municipiului Sibiu sunt cuprinse locuinţe aflate în proprietatea Statului
Roman, construite din fondurile statului. Astfel de locuinte se pot vinde

către chiriaşi

cu

respectarea dispoziţiilor Decretului Lege nr. 61 / 1990 ş i a Legii nr. 85/ 1992 privind vânzarea de
locuinţe

construite din fondurile statului catre

13.7. Aprobarea

vânzări i locuinţelor

populaţie .

din fondul locativ al Municipiului Sibiu se face prin Hotărâre

a Consiliului Local, în baza raportului privind vanzarea locuintelor întocmit de

către

SC URBANA

SA.

13.6. După emiterea unei hotărâri de către Consiliul Local al Muncipiului Sibiu prin care se aprobă
vânzarea imobilelor către beneficiarii care îndeplinesc condiţiile legale , SC Urbana SA va
proceda la efectuarea măsurătorilor, evaluarea şi întocmirea contractelor de vânzare cumpărare .

13.7. lntocmirea contractului de vânzare

cumpărare

se face în baza

următoarelor

documente:

1. Cerere (formular tip) pentru întocmirea contractului de vanzare cumparare ,

Regulament privind ad mini st r a rea , gestionarea
adm ini s trarea Muni c ipiului Sib iu .

şi

ex pl oa tarea fondului locativ a fl at în pro prie tatea sau
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2.

Hotărârea

Consiliului Local sau

sentinţa definitivă.după

caz,

3. Copie contract de închiriere,
4. Declaraţie (formular tip) pe propria răspundere din care să rezulte că nu au dobandit sau
înstră i nat

dupa 1 ianuarie 1990 o locuinta în calitate de domiciliu(conform art. 9 alin 6 şi

art. 11 din Legea 11 2/1995),
5. Extras de Carte Funciara,
6. Copii C.I.

cumpărători

sau Act autentic (notarial) de reprezentare

şi

copie C.I. a

îm putem icitulu i/mandatarului.
13.8. Procedura de vânzare si evaluare a terenurilor aferente locuintelor fond vechi va face
'

'

obiectul unui Regu lament separat.
CAP ITOLUL V:

DI SPOZIŢII

FINA LE

Art. 14 Orice com unicare, solicitare, informare, notificare în legătura cu procedura de închiriere
sau vânzare a

locu i nţelor se

va transmite de

către sol i citanţi/cu mpărători

sub forma de document

scris.
Art. 15 Orice document scris va fi trebui înregistrat/transmis de
registratura/pe adresa S.C. URBANA S.A. , Str. A.
va reprezenta confirmarea de primire
respectiv documentaţia

Nr, 9, Sibiu. Dovada

semnată şi ştamp il ată

ştampila tă/datată

Art. 16 Prezentul regu lament se

Şaguna

solicitant/cumpărător

în cazul expedierii prin

în cazul depunerii la registratura

completează

comunicări i

la
o

poş tă

instituţi ei.

cu prevederile legale în vigoa re.

Preşedinte de şedinţă
Paul-Constantin Mezei
Contrasemnează

Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Regu la m ent pr ivi nd a dm in is trar ea , gestiona r ea şi exploata r ea fond ului loca ti v a fl a t în p r op ri e tatea sa u
ad min i s trarea Mun i cipiului Si biu.
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ANEXA LA REGULAMENT

INDICATORI DE CALITATE Al ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRARE A FOND ULUI LOCATIV AL MUNICIPIULUI SIBIU

Nr.
crt.

INDICATORI DE CALITATE

U.M.

1

Numărul

%

de

reclamaţii

al Muncipiului Sibiu,

2

raportat la

număru l

total de reclamaţii justificate

numărul

total de

reclamaţi i

min.
80%

Num ă rul de reclamaţii scrise la care s-a răspuns în termenul legal,

raportat la

3

rezolvate privind activitatea de administrare a fondului locativ

Total an

%

100%

%

m in.

scrise

Gradul de realizare a lucră ri l or de reabilit area

şi

modernizare a locuinţe l or

aparţinând

fondu lui locativ, conform planului anual de lu crări şi a BVC aprobat.

85%

4

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat si bugetul

5

Gradul de încasare a chiriilor aferente locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Sibiu

de şedinţă
Paul-Constantin Mezei

local

%

100%

%

85%

Preşedinte

Contrasemnează

Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Regulament privind ad m inistrarea, gestionarea
adminis t rarea Municipiu l ui Sibiu.

şi

exploatarea fo n d ului locativ aflat în proprietatea sa u
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