
Statul a subventionat o singura casa din tot judetul Sibiu
La inceput de 2009 statul a marit cu 5.000 de euro cuantumul subventiei de la bugetul de stat pentru
constructia unei locuinte proprietate personala, ce se acorda tinerilor sub 35 de ani pentru prima locuinta
construita. in 2008 doar un singur sibian a vazut acesti bani.

 in teorie, vestea cresterii cuantumului subventiei de la bugetul de stat pentru constructia unei locuinte
proprietate personala, ce se acorda tinerilor sub 35 de ani pentru prima locuinta construita ar trebui sa
bucure sute de tineri sibieni sau tinere familii din judetul Sibiu. in practica, din cauza birocratiei si a
numarului mare de acte necesare pentru obtinerea subventiei, foarte putini tineri sibieni se vor putea
bucura de sprijinul statului.

 Spre exemplu, in anul 2008, dintre sutele de sibieni care si-au ridicat case proprietate personala numai 14
au reusit sa stranga actele necesare pentru a solicita banii de la stat. Dupa ce au fost analizate
documentatiile s-a stabilit ca numai o cerere intruneste toate conditiile necesare pentru a fi declarata
eligibila. " Programul national pentru sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala – subventie
de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuintei construite dar nu mai mult de 10.000 Euro – program
aprobat prin OUG nr. 51/2006 . Pana in prezent, din cele 14 persoane care au solicitat subventii pentru
 construirea de locuinte private, doar una a fost considerata eligibila de catre Comisia
 de la nivelul municipiului Sibiu ", arata prefectul Ilie Mitea in raportul de activitate al Institutiei
Prefectului pe anul 2008.

 Statul acorda prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor subventii de la bugetul de
stat de 30% din pretul pe metru patrat suprafata construita a locuintei, in limita prevederilor bugetare
anuale si in limita a maximum 81 metri patrati arie desfasurata construita. Din 2009, subventia nu poate
depasi valoarea de 15.000 euro.

 Pentru a obtine acesti bani, pentru inceput trebuie depusa o cerere de subventie la consiliul locale din
raza administrativ-teritoriala in care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. Subventia
se acorda la finalizarea si predarea locuintelor catre beneficiari, pentru plata ratelor la creditul ipotecar
contractat. Cuantumul subventiei nu poate depasi valoarea creditului ipotecar contractat. Listele
persoanelor care pot beneficia de subventii se afiseaza la sediul consiliilor locale. in aria desfasurata
construita nu se cuprind garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum si anexele
gospodaresti nelegate structural de cladire.

 Acte greu de procurat:
 Lista documentelor necesare pentru obtinerea subventiei cuprinde cateva zeci de acte. Majoritatea se
obtin de la primarie, notar sau banca. Cele mai greu de obtinut acte sunt cele care sa dovedeasca o forma
de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul constructiilor civile a antreprenorului prin care
se realizeaza constructia locuintei, graficul de executie a lucrarilor de constructie si devizul general de
cheltuieli, intocmit si certificat de antreprenorul general.
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