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ANUNȚ LOCUINȚE PENTRU TINERII CU RISC DE MARGINALIZARE 

 

 

Vă comunicăm faptul că la nivelul Comunei Dragomirești s-a identificat oportunitatea 

de a accesa finanțare nerambursabilă pentru construirea de locuințe pentru tinerii cu vârste 

cuprinse între 18-35 ani, și care au venituri reduse, prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență – PNRR, Componenta C10 – Fondul local, tipul de investiției I.2 – Construirea de 

locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ. 

Investiția propusă va contribui în mod direct la implementarea prevederilor Strategiei 

de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Dragomirești, Direcția strategică 5 – 

Îmbunătățirea calității vieții, 3.2. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială, și 

în mod indirect la implementarea Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre 

a Guvernului în trimestrul II, 2022.  

Pot beneficia de locuințele construite prin proiect tinerii care respecta urmatoarele 

conditii cumulative:  

• tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o 

comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil; 

• să aibă între 18 și 35 ani; 

• să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie, 

• să nu dețină o locuință / să nu fi deținut o locuință, 

• să trăiască în prezent în condiții de locuire precare / supraaglomerate 

 

Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulți copii în 

îngrijire/care locuiesc în gospodărie. 

Comuna Dragomirești va pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod 

deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o 

fracție din costurile de întreținere (maxim 40%) pentru a asigura funcționarea lor.  Beneficiarii 

vor asigura costurile de întreținere a clădirilor/locuințelor. 

În vederea evaluării necesității și oportunității unei astfel de investiții publice în 

comuna noastră, tinerii care se incadreaza in cerintele de eligibilitate de mai sus sunt 

rugati sa depuna cererii conform Anexei 1, pana la data de 28.06.2022. 

 

Cu stima,  

IONIȚĂ ION  – Primar  

 

 

 



Anexa 1 

CERERE LOCUINȚA PENTRU TINERII CU RISC DE MARGINALIZARE 

În baza anuntului Primăriei Dragomirești, subsemnatul/ subsemnata 

________________ nascut/ă la data de ___________, cu domiciliul în comuna Dragomirești, 

județul Neamt, declar că ma incadrez intr-o categorie defavorizata si respect toate conditiile 

privind beneficierea de acces la locuintele realizate pentru tineri și solicit includerea pe lista 

potentialilor utilizatori ai locuintelor construite prin proiectul PNRR Componenta 10. 

Am luat la cunostinta de conditiile de acordare a locuintei, respectiv că pot beneficia de 

locuințele construite prin proiect tinerii care respecta urmatoarele conditii cumulative:  

• tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o

comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil;

• să aibă între 18 și 35 ani;

• să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,

• să nu dețină o locuință / să nu fi deținut o locuință,

• să trăiască în prezent în condiții de locuire precare / supraaglomerate

Semnatura Data 


