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LEGE pentru modiHcarea si completarea Legii nr. 114/1996 (republicata) privind locuintele

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 114/1996 (republicatS) privind locuintele publicata in. Monitorul Oficial al 
Romaniei, Paitea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile §i completMe ulterioare se 
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul c al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) Locuin^a sociala
Locuinla care se atribuie cu chirie subven^ionata, in unna unei anchete sociale realizata de 

institutiile abilitate, imor persoane sau familii, a caror situa^ie economica nu le permite accesul la o 
locuin^a in proprietate sau inchirierea unei locuinle in condipile pie^ei.

2. Dupa punctul j) al articolului 2 se introduce un nou punct, apimctul k) cu urmatorul cuprins: 
k) Familie
Constitute o familie, in sensul prezentei legi, persoanele aflate in una dintre urmatoarele

situatii:
a. sot si sotie, casatoriti in conditiile legii, care locuiesc impreuna;
b. so| §i sotie cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere cu varsta de pana la 18 ani sau de 

pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de inval^ant - cursuri de zi, organizata potrivit 
legii, cu domiciliul ori re§edinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna;

c. fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau re§edin|a comuna, separat 
de domiciliul ori resedinta p^inplor;

d. persoana singura si copilul/copiii aflad in intretinere, in v^sta de pana la 18 ani sau de pana 
la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii,



care locuiesc §i gospodaresc impreuna.(familia monoparentala). Persoana singura din familia 
monoparentala este persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

1. este necasatorita;
2. este vaduva;
3. este divorfata;
4. al carei sot/sotie este declarat/declarata decedat/decedata prin hotarare

judecatoreasca;
5. al c^ei sot'sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din 

Legea nr. 287/2009, republicata, cu modific^ile ulterioare;
6. al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile 

sau executa o pedeapsa privativa de libertate §i nu participa la intrefinerea copiilor;
7. nu a implinit v^sta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la pet. 1-5;
8. a fost numita tutore sau i s-au incredintet ori dat in plasament unul sau mai multi 

copii si se afla in una dintre situatiile prev^te la pet. 1-5;

3. Articolul 7 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

(1) Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuin^e cu suprafe^ele 
construite prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pre^ului de vanzare, 
in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmatoarea ordine 
de prioritate:

a) persoane care, conform anchetei sociale realizate de institutiile abilitate se incadreaza in 
criteriile de acordare de mai jos, cumulate:

Al) prezinta o nevoie urgenta in ceea ce priveste asigurarea unui spatiu de locuit,
A2) au un nivel sc^ut al veniturilor (venitul mediu net pe gospodarie realizat in ultimele 12 

luni este mai mic decat valoarea rezultata prin calcularea procentului de 60% din venitul mediu net 
pe gospodarie la nivel national la care s-au aplicat in prealabil coeficientii prevazuti in Anexa nr. 3. 
Venitul mediu net pe gospodarie se stabile§te conform datelor comunicate de Institutul National de 
Statistics in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se solutioneaza cererea),

A3) sunt dispuse sa presteze activitati de voluntariat in comunitate sau munca in folosul 
comunita^ii in concordanta cu evaluarea capacitatii de munca. In cazul persoanelor incadrate intr-un 
grad de handicap grav sau accentuat, aceasta obligatie poate fi preluata de persoane din familia extinsa 
a beneficiarului.

b) alte categorii de persoane stabilite prin hotarare de consiliu local.

(2) Persoanele din categoriile men|ionate la alineatul 1, litera a) pot beneficia de o subvenfie 
de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, din fonduri europene sau donatii 
efectuate direct catre autoritatea publica care realizeaza locuintele sociale in cauza, in raport cu 
venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pana la 50 % din valoarea locuintei calculata la 
valoarea finala a acesteia, preciun §i de plata in rate limare, pe termen de 20 de ani, a diferen^ei fa^a 
de pre^ul final al locuintei, dupa ce s-au scazut subvenlia §i avansul minim obligatoriu de 2% achitat 
de contractant din valoarea locuinlelor calculata la data contractarii.

(3) Persoanele din categoriile menlionate la lit. b) pot beneficia de o subven^ie de la bugetul 
de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, din fonduri europene sau donatii efectuate direct 
catre autoritatea publica care realizeaza locuintele sociale in cauza, in raport cu venitul mediu net 
lunar pe membru de familie, de pana la 30% din valoarea locuintei calculata la valoarea finala a 
acesteia, precum de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenjei fa^a de pre^ul final al 
locuintei, dupa ce s-au scazut subvenfia ?i avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, 
din valoarea locuinlelor calculata la data contractarii.

(4) Limits de venit pentru acces la subventiile de la bugetul de stat prevazute la art. 7 alin. 2 §i 3



pentru cumpararea de locuiji|e precum pragurile valorice pentru care se vor stabili subvenfii 
inferioare procentului de 50% in cazul persoanelor men^ionate la alin 2 si respectiv 30% in cazul 
persoaneior mentionate la alin. 3 din valoarea locuintei calculate la valoarea finala a acesteia va fi 
stability anual, prin hotarare de guvem.

(5) Pentru categoriile mentionate la alin 1, lit a) nu e se percepe dobanda. Suma de restituit 
se indexeaza anual cu rata inflatiei.

(6) Pentru categoriile mentionate la alin I, lit b) dobanda la suma avansata din depozitul 
special, care se restituie in rate, este de 5% anual

(7) in cazul nerestituirii la termenele stabilite a 3 rate scadente consecutive, pentru suma 
ramasa de plata, in cazul categoriilor mentionate la art 7, litera a) in termen de 15 zile de la data 
scadenta a celei de a 3-a rate restanta, autoritatile care au elaborat ancheta sociala initiala vor emite 
un raport cu privire la motivele intarzierii si recomandari cu privire la modalitati de intervenpe.

(8) in cazul nerestituirii la termenele stabilite a 5 rate scadente consecutive, in cazul categoriilor 
de la alin 1, lit b), pentru suma ramasa de plata se va datora o dobanda de 10% anual.

(9) Autoritatile publice locale, prin administratori delega^i de acestea, vor incheia cu 
persoanele fizice prevazute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din 
depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare.

4. Articolul 9 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaza din urmatoarele
surse:

a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizarii locuintelor;
b) incas^ile realizate din vanzarea locuintelor §i a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de 

locuit, cu exceppa celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, 
precum §i sumele incasate potrivit prevederilor art. 7.

c) alocatiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
d) alte surse constituite potrivit legii.
e) fonduri europene
f) donatii
g) aport privat de capital in cazul construirii lor in parteneriat public-privat.

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, 
impreuna cu familia, nu detin si nu au definut in proprietate o locuinta in ultimii 15 ani, acest criteriu 
aplicandu-se indiferent de membrul familiei pe numele c^ia este inregistrata proprietatea. Exceptii 
de la aceasta regula pot fi facute doar pentru persoanele mentionate la art 7, alin 1, litera a) in cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Local ai unitatii administrative pe raza c^eia se afla 
locuinte, numai atunci cand actuala locuinta, desi este detinuta in proprietate, expune semnele unei 

' degrad^i severe in masura sa afecteze semnificativ caJitatea vietii, iar familia se confiionta cu 
vulnerabilitati si riscuri considerabile mentionate in ancheta sociala.

b.Aiticolul 15 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consiliile locale, cu ocazia 
elaborarii bugetului de stat, distinct pentru fmanlarea constructiilor de locuinte, finalizarea



constructiilor de locuinte §i reabilitarea locuintelor existente §i se transmit consiliului jude^ean §i, 
respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, dupa caz.

(2) Propunerile de aloca|ii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare 
judel §i municipiul Bucure§ti, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului 
de catre consiliile jude^ene §i Consiliul General al Municipiului Bucure§ti.

(3) Pentru alocapile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finan^area 
construcjiilor de locuinte, finalizarea constructiilor de locuinte si reabilitarea locuintelor existente, 
potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului 
indepline§te atribu^iile ordonatorului principal de credite, prevazute in Legea privind finanjele 
publice.

(4) in execu^ia bugetului de stat, aloca^iile pentru fmantarea constructiilor de locuinte, 
finalizarea constructiilor de locuinte si reabilitarea locuintelor existente se repartizeaza §i se acorda 
consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului, prin 
intermediul consiliilor judetene §i al Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, potrivit normelor 
metodologice.

(5) in vederea atragerii unor sume necesare pentru fmantarea constructiilor de locuinte, 
finalizarea constructiilor de locuinte si reabilitarea locuintelor existente, din donatii, primariile au 
obligapa de a publica pe site-ul propriu detalii despre proiectele rezidentiale pentru care vor utiliza 
sumele primite din donatii, termenul asumat de executie, rapoarte trimestriale cu privire la sumele 
acumulate, fazele de executie, p^ile contractate in vederea realizarii investitiei, componenta 
veniturilor folosite pentru realizarea proiectelor. Investitiile pot fi realizate de catre autoritatile 
publice locale sau in parteneriate public-privat..

(6) Locuintele detinute sau administrate de stat trebuie inventariate cel putin o data la 5 ani 
prin decizie a autoritatilor locale din localitatea pe raza carora se afla, consemn^du-se fiecare tip de 
locuinta conform articolului 2, alineatele c)-h), pe fiecare localitate in parte. Datele cu privire la 
num^l de locuinte pe fiecare tip in parte, starea imobilelor si gradul de ocupare, pe fiecare localitate, 
vor fi publicate pe site-ul autoritatii publice locale pe raza c^eia acestea se afla, in termen de 
maximum 6 luni de la finalizarea procesului de inventariere. Situatia cu privire la gradul de ocupare 
al locuintelor mentionate va fi actualizata semestrial.

7. Articolul 17 se abroga

8. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Instrainarea, prin acte intre vii, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii 
si facilitafi se poate face numai dupa restituirea integrala a sumelor actualizate datorate §i pe baza 
dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, objinute ca subven|ii de la bugetul de 
stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuintelor, in conditiile 
prezentei legi.

(2) Locuintele dob^dite in baza articolului 7 nu pot fi inchiriate tertilor de catre beneficiari.
(3) Instrainarea, prin acte intre vii, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat facilitSti 

si subventii conform articolului 7, se poate face numai dupa o perioada de minim 5 ani de la darea in 
folosinta beneficiarului a locuintei in cauza.

9. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Cladirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau



juridice, asocia^ii, servicii publice sau agen|i economici specializa^i, dupa caz.
(2) Obligatiile celor care administreaza aceste cladiri sunt, in principal, urmatoarele:
a) gestionarea bunurilor §i a fondurilor bane§ti;
b) efectuarea formalita^ilor necesare in angajarea contractelor cu fiimizorii serviciilor pentru 

exploatarea §i intre|inerea cladirii, derularea urm^irea realizarii acestor contracte;
c) asigurarea cunoa§terii §i respect^ii regulilor de locuit in comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autorita^ile publice;
e) indeplinirea oricaror alte obliga^ii prev^te de lege.

(3) in cazul in care locuintele de tipul celor mentionate la articolul 1, literele c-g din prezenta 
lege, inclusiv spa|:iile comune din imobilele respective, prezinta conditii de locuire care pun in pericol 
viata si sanatatea chiriasilor, fiecare chirias in parte, asociatia de chiriasi sau persoana mandatata de 
chiriasi conform articolului 37 din prezenta lege va putea solicita proprietarului cladirii remedierea 
de urgenta a defectiunilor sau un acord scris pentru remedierea lor de catre chiriasi si rambursarea 
cheltuielilor de catre proprietar. ProprietaruJ este obligat sa angajeze lucr^ile necesare remedierii 
problemelor semnalate sau sa emita acordul cu privire la remedierea situatiei semnalate de catre 
chiriasi in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificmi.

(4) Pentru executarea lucrarilor prevazute la alineatul 3 precum si pentru rambursarea 
contravalorii acestor cheltuieli de catre proprietarul cladirii se pot aloca fonduri provenite de la 
bugetele locale, de la Guvemul Romaniei, fonduri europene si donatii.

10. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Au acces la locuin|a sociala, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un nivel 
scazut al veniturilor astfel: venitul mediu net pe gospodarie realizat in ultimele 12 luni este mai mic 
decat valoarea rezultata prin calcularea procentului de 60% din venitul mediu net pe gospodme la 
nivel national la care se aplica coeficientii prevazu^i in Anexa nr. 3. Venitul mediu net pe gospodarie 
se stabileste conform datelor comunicate de Institutul National de Statistics in ultimul Buletin statistic 
anterior lunii in care se solutioneaza cererea.

(2) Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor 
doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag 
raspunderea materials sau penalS, dupS caz.

11. Articolul 43 se modifies §i va avea urmStorul cuprins:

Locuintele sociale se repartizeazS in chirie, de cStre autoritStile administratiei publice locale 
care le au in administrare, in vederea inlesnirii accesului la o locuintS inchiriatS pentru persoane care, 
in urma unei anchete sociale realizatS de institutiile abilitate se incadreaza cumuiativ in urmStoarele 
criterii, cumulate:

Al) prezintS o nevoie urgentS in ceea ce priveste asigurarea unui spatiu de locuit,
A2) au un nivel scSzut al veniturilor (venitul mediu net pe gospodSrie realizat in ultimele 12 

luni este mai mic decat valoarea rezultatS prin calcularea procentului de 60% din venitul mediu net 
pe gospodSrie la nivel national la care s-au aplicat in prealabil coeficientii prevSzuti in Anexa nr. 3. 
Venitul mediu net pe gospodSrie se stabileste conform datelor comunicate de Institutul National de 
Statistics in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se solutioneazS cererea),

A3) sunt dispuse sS presteze activitSti de voluntariat in comunitate sau muncS in folosul 
comunitStii in concordantS cu evaluarea capacitStii de muncS. In cazul persoanelor incadrate intr-un 
grad de handicap grav sau accentual, aceastS obligatie poate fi preluatS de persoane din familia extinsS 
a beneficiarului.



12. Articoiul 44 se modifica va avea urmatorul curpins:

Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoanS imputemicitS de 
acesta cu beneficiarii stabilili de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 
pe baza declara^iei de veniluri §i a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depa§i 15% din media venitului net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, 
pe gospod^ie la care s-au aplicat coeficien^i din Anexa nr. 3. Diferen^a pana la valoarea nominala a 
chiriei va fi subven^ionatS de la bugetul local al unita^ii administrativ-teritoriale unde este situatS 
locuinia sociala.

13. Articoiul 48 se modified §i va avea urmatorul cuprins:

Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) dejin in proprietate o locuinta, acest criteriu aplicandu-se indiferent de membrul familiei pe 

numele eSruia este inregistrata proprietatea. Exceptii de la aceasta regulS pot fi facute in cazuri 
temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Local al unitatii administrative pe raza c^eia se afla 
locuinto, numai atimci cand actuala locuin^^ de§i este detinuta in proprietate, expune semnele unei 
degradari severe in masura sa afecteze semnificativ caiitatea vie^i, iar familia se conihintS cu 
vulnerabilitap ?i riscuri considerabile mentionate in ancheta sociala;

b) au instrainat o locuin^ in ultimii 20 ani;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite $i executie pentru realizarea unei locuinte in 

ultimii 20 de ani;
d) detin, in calitate de chiria§, o altS locuintS din fondul locativ de stat.

14. Articoiul 50 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

(1) Finantarea construirii de locuinte sociale, a fmaliz&ii locuintelor sociale §i a reabilitSrii 
lor se asigurS din urmStoarele surse:

a) din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, 
in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinct^ in aceste bugete,

b) din sume provenite din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie 
in bugetul Ministerului Lucr^ilor Publice §i Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat,

c) din fonduri europene, conform ghidurilor solicitantului pentru fiecare m^ura in parte,
d) din donati oferite de persoane fizice §i juridice.
e) din aporturi de capital stabilite in cadrul unor parteneriate public-privat.

(2) In vederea atragerii sumelor mentionate la alineatul (1), litera d) primariile au obligatia de 
a publica pe site-ul propriu detalii despre proiectele rezidentiale pentru care vor utiliza sumele primite 
din donatii, termenul asumat de executie, rapoarte trimestriale cu privire la sumele acumulate, fazele 
de executie, partile contractate in vederea realizarii investitiei, componenta veniturilor folosite pentru 
realizarea proiectelor. Investitiile pot fi realizate de cStre autoritatile locale sau in parteneriate public 
privat.

15. Articoiul 55 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) Locuinta de necesitate se finanteaza §i se realizeazS in conditiile stabilite pentru locuinta
sociala.

(2) Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar, pe o perioada de maxim 1 an, persoanelor 
§i familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f)

(3) Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana



imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local.

16. Alineatele 56^2 56^3 ale Articolului 56, se modifica §i vor avea urmatprul cuprins:

Articolul 56^2
Locuintele de sprijin se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale care le

an cump^at prin licitatie pubiica, pe baza criteriilor stabilite anual prin hot^are a consiliului local, 
in condifiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuinte pot beneficia, pe o perioada de 
maxim 1 an, persoanele §i familiile care au fost evacuate prin proceduri de executare silita din 
locuinte, in urma neachit^ii obligatiilor derivate din contractele de credit ipotecar precum §i 
persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele din motive neimputabile 
lor, altele decat cele prevazute pentru locuintele de necesitate.

Articolul 56^3
(1) Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita 

de acesta cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioada de maxim 1 an.

(2) Nivelul chiriei nu va depasi 15% din media venitului net lunar, calculat pe ultimele 6 luni, 
pe gospodarie, la care s-au aplicat coeficientii din Anexa nr. 3. Diferen^a pana la valoarea nominala 
a chiriei va fi subvenlionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata 
locuin^ sociala.

Articolul II

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvemul va 
modifica prin Hot^are Normele metodologice pentru aplicarea Legii 114/1996 (republicata) privind 
locuintele aprobate prin Hot^area Guvemului nr. 446 din 12 august 1997, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Autoritatile publice locale vor organiza prima inventariere a locuintelor detinute, conform 
articolului 15, alineatului 6. in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi.

(3) In cazul in care autoritatile locale nu vor respecta obligatiile ce le revin conform articolului 
15, alineatului 6, acestea nu vor mai avea dreptui sa solicite fonduri din nicio sursa in vederea 
inceperii construirii de noi locuinte pana la respectarea acestor obligatii.

Pre^edintele SenatuluiPre§ediiitele Camerei Deputatilor,



ANEXA NR. 3

Tabel coeficienti la care se raporteaza venitul mediu net pe gospodarie

(1) Venitul gospodariei este reprezentat de suma tuturor veniturilor primite in mod legal 
regulat de catre membrii ei astfel:

-venituri salariale 
-pensii
-venituri din activitati independente (traducMori autorizati, PFA, intreprinderi individuale 
etc.)
-masuri de ajutor social §i alte beneficii sociale primite in mod regulat (indemnizatie de 
handicap, pensie alimentary alocatie copil, indemnizatia de crestere a copilului)
-dividende, rente viagere, chirii din exploatare sau orice alte tipuri de venituri lunare 
constante.
-ale venituri conform legii

(2) Tabel coeficienti

MEMBRII GOSPODARIEI COEFICIENTNR.
CRT

Capul gospodariei 11
PersoanS cu varsta mai mare de 14 ani, in afara de capul gospodariei 0.52

Copil cu varsta sub 14 ani 0.33

-Coeficientul 1 se poate aloca o singura daty pentru venitul unei singure persoane, 
desemnate ca fiind capul gospodariei.

-Coeficientii de 0,5 §i respectiv 0,3 de la r^durile 2 si 3 se aplica pentru fiecare membru al 
gospodariei care se incadreaza categoriei din tabel.


