CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ
Conform anexei 11 din HG nr. 962/2001
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe, destinată închirierii, trebuie să fie
major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie
pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
Fac excepție de la această condiție medicii rezidenţi şi medicii specialişti, care pot depune
cereri pentru repartizarea locuinţelor şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o
altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate
de stat, proprietate a unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară
activitatea, în municipiul Tîrgu Mureș.
NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele
înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod
abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu
chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din
locuinţele
preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt
retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege
clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile
comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi
ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea
acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile
legii.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie angajat al unei unități sanitare publice
având sediul în municipiul Tîrgu Mureș.

