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O nouă inițiativă minerească

Ce! pufin o zi pe lună lucrată
cu materiale economisite6*!

Mivorh
11 ace

Tov arășul Nir olar r. m < ■ u 
secretar general al Pnrtidu 
lui Comunist Român, -i pi i
mii, joi. delegația Comite s-a («feeiluai 0 inf< irtnarc re-
tiilui Cenlral al Partidului eiproca privind aci .viluiea
Muncii din Corce-i. condu a eclor două partide 1 avut
de tovarășul Kim Dnng Ghiu loc un • chimb do pârei 1 a-
membru al Corni latului Pn- supra iulor problei11c n-l Ua lo
lilic, secretar al C.C al (’■ii ale. viri ii internaționale -i
lidului Muncii din Cok ■ ale mișc:ăril corni IIHSlr- șț
care, la invitația C.C al •ești
P.C.R., face 0 viz'i.î de prio 1 •st cadru 1 fost SI.-
tenie în țara noastră bii i. • ■ deplina ntisfacHe

La convorbire au pai < i u pentru ■dezvoltarea rapidă a
pat : loliițlilor ■ de prietcnie și sg-

din partea română, lovai i- lidahf..'r■ intre Par Vidul Co-
șii Ghcorghe Pană, membru num ist Român și Partidul
al Comitetului Executiv, al Muncii din Corec:a. a cola-

crctar al C.C. al P.C.R., Au între Republica Sar io! Mă
rel Duca, membru uplcanl România și Republica nnu-
al Comitet ului Executiv al Inrâ Dmri'-'-rJâ Cnu c- i>' m
C.C. al P C R , Ștefan Andrei. soirilul convorbiriilor de In
secretar al C.C. al PCR Phenian 1 ulre toVarâ ui
Dumitru T'urcus, adjunct do Nicolae și tov 1-
șef do secție la C.C d râ'itl Kim Ir Sen și s-a ex-
P.C.'R.. Dumitru Popa, amha- pdriiat Convingere;.1 comună
sadorul R.S. România la Phe că exist,ă largi posibil) lăți
nian : oontru ampli ficarea în -onti-

Pe seama depășirii randa
mentelor planificate, orta
cii lui NICOLAE AIRINE1. 
de la abatajul nr. 93, din 
stratul 3, blocul IX. din ca
drul sectorului 1 al minei 
Lonea, condus de tinărul 
inginer VfOREL BOANTA, 
au reușit să realizeze sarci
nile de producție pe prime
le 7 zile din actuala deca
dă în proporție de 117.9 la 
sută, extrăgînd peste 
vederile planului 121 
de cărbune.

Un plus de 60 de 
raportează și brigada 
STANCU ALBU de la 
tajul 102, din stratul 3, blo
cul X. Hărnicia minerilor a- 
cestui sector, materializată 
în substanțialele sporuri 
înregistrate la producția de 
cărbune, atestă 
de a-și onora 
care le revin in 
socialistă dintre

la E, M. Aninoasa s-a hotărît 
lansarea inițiativei „Pentru 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție pe mină cu 100 000 le 
lunar, colectivele 
vor lucra cel 
lună cu 
site".

In vederea aplicării .cu suc
ces a acestei inițiative, la in
dicația comitetului de partid, 
comitetul oamenilor muncii a 
stabilit un judicios program de 
măsuri, la concretizarea căruia 
întregul colectiv, fiecare sala
riat trebuie să-si aducă zilnic 
o reală contribuție.

________ Sîntem convinși că, în frun- 
sccret&ru-Uxjenețjl £1. pajjtidu-.> opiunbi i, ( 
lui a s-ubMniat cu deosebită ----- .....................................
tărie că „întreprinderile tre
buie să examineze cu cea mai 
marc atenție și răspundere 
cauzele care au dus la depă
șirea normelor de consum și 
să stabilească măsuri pentru 
reducerea lor rapidă, combă- 
lindu-se orice atitudine de au- 
tomulțumire manifestată in 
această direcție de unele ca
dre tehnice și economice".

Pentru întărirea climatului 
care să favorizeze închiderea 
căilor de risipire a materiale
lor, folosirea rațională și efi
cientă a acestora, in ședința 
comună din zilele trecute a 
comitetului de partid și a co
mitetului oamenilor muncii de

C. C. alîncă la Plenara
P.C.R. din noiembrie anul tre
cut, secretarul general al p rli- 
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, accentua ideea 
că, in scopul economisirii va
lorilor materialo, se impune 
croată o puternică și eficiente 
acțiune de masa ... eu carac
ter permanent, care să antre
neze, alături de oamenii mun
cii, toți factorii de concepție 
tehnică și organizatorică din 
unitățile economice". Nu lo
zinci, ci măsuri practice I 
In același spirit, in atotcuprin- 
zătoarea cuvin tare rostită la 
încheierea recentei plenare,

sectoarelor 
puțin o zi pe 

materialele economi-

de conducere' ale tuturor sec
toarelor vor întreprinde acți
unile necesare pentru tradu
cerea în fapte a acestor mă-

suri și a altora care să atingă 
scopul propus : sporirea con
tinua a eiiciențoi economice a 
minei noastre, prin folosirea 
materialelor economisite. Pen
tru aceasta, se impune orga
nizarea întrecerii intre echipe 
și brigăzi, pe bază de criterii 
concrete, care să aibă la bază 
angajamente colective și in
dividuale pentru 
uleiurilor. Iubi i lianților, 
lor, șuruburilor, tuburilor 
aeraj, cablurilor electrice și 
tracțiune, plasei metalice 
îndeosebi. a pieselor 
schimb, prin 
lizarea rațională a 
utilajelor și instalațiilor 
dotare. T ’
noi,’ colectivul !

economisirea
țcvl- 

de 
de 
Și. 
de 

îngrijirea și uii- 
mașinilor, 

din 
■. .De cișticjat vom riști aa 
•rJoHiviîl 1

Conslantin DANILA, 
tehnician, E. M. Aninoasa

Strădanii 
pentru un 

bogat bilanț
Sirguința 

muncă a 
gada Iui 
șor de la 
ră nr. 5, din stratul 3. blocul 
VI din cadrul sectorului IV al 
minei Vulcan — au fost holă- 
ritoare in extragerea peste pre
vederi a 96 tone de cărbune 
pe primele 6 zile ale lunii. 
Frontalișlii lui Constantin 
Ciobănoiu. de la blocul VII. și 
ortacii lui Constantin Nicola- 
escu, de Ja abatajul cameră 
nr. 6. din blocul VI. al acelu
iași sector, cu cele 24 tone și. 
respectiv. 55 tone cărbune ex
trase in plus, și-au adus con
tribuția lor la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Buna aprovizionare cu mate
riale și piese de schimb, ca 
și o organizare judicioasă a 
muncii la fronturile de lucru, 
iată ..cheia" drumului ascen
dent spre dobindirea de noi 
succese, pe care harnicii mi
neri vulcăneni dovedesc 
posedă cu certitudine.

și dăruirea in 
minerilor din bri- 

Florea Petri- 
abalajul came-

nr.

Pe marginea simpozionului științific de la Institutul de mine

SOLUȚII NOI EFICIENTE
Ieri după-amiază a avut 

la Institutul de mine din 
troșani un simpozion de 
municări științifice avînd 
tematica tehnologia construcți
ei și exploatarea utilajului 
nier și metalurgic.

Referatele susținute s-au 
curat de o larga audientă, 
soli- itat ‘ iteva declarații 
do: loran/ilor îndrumați 
tov. prof. dr. docent Isaiia Ni
cu Icscu, care au abordat o 
problematică utila, de interes 
major pentru evoluția de mii- 
ne a dotării cu utilaje in ca
drul tehnologiilor miniere și 
metalurgice.

Tov. Alexandru Ciorogar, 
directorul tehnic al Trustului 
de construcții si montaje me
talurgiie Hunedoara: ..In ale
gerea sistemelor de ungere la 
utilajul metalurgic, optimizate 
tehnic și economii, am urmării 
restored durabilității, a sigu- 

in expJoa’cire, in para-

loc 
Pe- 
co- 
ca

mi- ’

bu- 
Am 
ale 
de

lei cu obținerea unui randa
ment cit mai mare, a unor e- 
conomii de energie și 
de schimb".

Tov. Nicolae Ureche, 
lucrări la Institutul de 
și Gaze Ploiești: „Am 
să precizez criteriile și posibi
litățile de extindere a materi
alelor plastice in construcția 
utilajului minier. Acestea nu 
vor înlocui pe cele tradițio
nale, din oțel etc, ci se vor 
combina cu materialele- exis
tente. Pînă in 1980 sinteti
cul va ocupa 70 la sută din 
totalul materialelor, mai ales 
la susțineri, la sistemul de 
țevi și conducte subterane, la 
benzi de transportoare. Pe 
măsură extinderii, va scădea 
considerabil și prețul de cost. 
Am pledat pentru introduce
rea morilor de mare capaci
tate cu măcinare autogenă, 
prin care se reduce vădit con
sumul de oțel, a căptușelilor

piese

șef de 
Petrol 
căutat

din plastic, a filtrelor din ma
terial sintetic care vor inten
sifica de 2 — 2,5 ori procesul 
respectiv in preparare".

„Materialele plastice, ne-a 
declarat tov prof. dr. docent 
Isaiia Niculescu, conducătorul 
simpozionului, vor ușura ba
lanța consumurilor de metale, 
care se bazează la reperele în 
cauză mai ales pe import lă- 
sînd disponibile sume impor
tante în devize, îndeosebi pen
tru utilaje fine care nu se pot 
produce in țară. Sinteticul își 
va găsi o largă utilizare la in
stalațiile de preparare, unde 
agentul dăunător — coroziu
nea — nu-1 atacă... Se rezol
vă astfel problema întreține
rii, a reparațiilor, prin noile 
procedee creîndu-se siguranță 
în exploatare, securitate a 
muncii și anduranță prelungită, 
în unele cazuri durabilitatea 
crescind de zeci de ori".

Tr. MULLER

Doar de citeva zile, de la 
înalta tribună a Plenarei C.C. 
al P.C.R., secretarul general al 
r-artidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ampla 
cuvintare rostita cu acest pri
lej, a trasat linii directoare de 
o importantă deosebită pentru 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor economice ale acestui 
an, hotăritor in realizarea îna
inte de termen a cincinalului. 
Colectivul sectorului II al mi
nei Paroșeni a luat cunoș
tință cu îndreptățită satisfac
ție de remarcabilul conținut 
plin de idei novatoa
re, și recomandări pre
țioase, extrem de utile al cu- 
vîntării. Sîntem pe deplin 
convinși de realizările traini
ce. frumoase pe care le vom 
avea urmînd aceste recoman
dări. După <uiii sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
... concepem realizarea înainte 
de termen a cincinalului nu 
pe seama intensificării efortu
lui fizic, ci în principal pe 
seama creșterii eficienței eco
nomice, a promovării mai ra
pide a progresului tehnic in 
producție, extinderii mecani
zării și automatizării, organiză
rii pe baze științifice a pro
ducției și a muncii în fiecare 
întreprindere". Sectorului nos-

tru, cu un grad ridicat 
mecanizare, îi revin 
deosebite in această 
Astfel, pentru ca nivelul pro
ductivității muncii sectorului 
să crească la un indice tot 
mai înalt, ne angajam ca tran
sportul și montarea noului 
complex C.M.A, la abatajul 
6 220, din s tra tul 15, blocul 2B 
să le efectuăm intr-un timp 
redus, pentru ca noua capaci
tate de producție să intre cit 
mai repede, cu un randament 
maxim, în fluxul exploatării. 
Pentru a rio'ica nivelul profe
sional al tinerilor angajați, 
vom intensifica acțiunile ini
țiate in acest sens, avindu-se 
in vedere cunoștințele necesa
re pentru folosirea cât mai e- 
ficientă, a complexelor de aba
taj. instalații de ridicată teh
nicitate pe care le avem în 
dotare. Laptele noastre de 
muncă, rezultatele viitoare pe 
care le vom obține in bătălia 
de pe frontul cărbunelui, vor 
depinde în mare măsură de 
felul în care noi vom aplica 
in practică, cil mai grabnic 
cu putință, prețioasele indica
ții desprinse o'in < uvin'larea to
varășului 
rostită la

Ing.

de 
sarcini 

direcție.

Nicolae Ceaușescu, 
recenta plenară.

Petru VOINEA. 
sectorul II — E. M. Paroșeni

Întîlniri

cititorii
aceste zile, in Valea Ji- 
□ u loc mai multe inlîl- 
ole scriitorului Irimie 

Străuț cu cititorii săi, prilejui
te de apariția cărților „Spre 
ziuă” și „Valea bucuriei”, 
inspirate din viața minerilor 
din trecut și prezent.

Prima intilnire a avut loc 
ieri la Petroșani, cu pionie
rii și uteciștii din școlile ge
nerale nr. 1 și. nr. 6 și de la 
Liceul din Petrila, iar azi Iri
mie Străuț va fi prezent la 
clubul sindicatelor, in mijlo-, 
cui tineretului din Lupeni, o- 
rașul eroicelor lupte ale mi
norilor din august 1929, care 
au stat la baza principalelor 
schițe și povestiri din volu
mul „Spre ziuă”.

Miine, același scriitor va 
sta de vorbă cu cititorii săi 
din Vulcan și va acordo au
tografe la librăria „Ion 
Creangă” din Petroșani.

— Noroc bun!... (Privesc 
omul din fața mea și mă 
gindesc : Ce 
joasă are;
S-a maturizat in răstimpul 
de un an de când nu l-am 
mai zărit. Devine un miner 
adevărat, așa cum îi cunoaș
te lumea pe mineri: voinic, 
bme așezat, eu umerii largi, 
privirea liotărită... Mă bucur 
că îl văd așa, întruchipând 
bărbăția minerească. Am 
auzit că școala de ajutori 
de mineri a absolvit-o cu 
laude, că i-a fost ridicat sa
lariul. că lucrează intr-o bri
gadă hunii — cea condusă 
do Gheorglie '/.aharia. de la 
■''•■'torul i, al E.M. Petrila). 
Toate astea aș fi vrut să i 
le adri ■ . lui Carol Mistrea- 
nu. cina t-am mumii ta ieșirea 
din schimb, la gura puțului 
centru și trăiam o plăcută 
senzație cu un băiat tiriăr. 
după puțini ani de la veni
rea la mină, a suit trepte 
ferme 111 meserie, că-i mul
țumit de munca sa, strâdu- 
indu-si mereu să învețe mai 
mult, să-și ridice calificarea.

-- Toți băieții din clasa 
noastră de ajutori de mineri 
au terminat eu note bune 
școala. De pildă. Constantin 
1 'iociltea, uituți-1, tocmai ie
se și el din șut, e la secto-

mină vin- 
și statură !

rul III. tot intr-o brigadă 
bună. Știe să pună forță și 
voință pentru a extrage cit 
mai mult cărbune... Asemeni 
lui, înțeleg să muncească și 
ceilalți „foști colegi" — fra- 

Jenică și ('oștiră Radu 
la „cinci", Pruncise Ele-

ta 
de

kes

din partea coreeană, tova 
rășii Kim Guk The. membru 
al C.C al Piriid'dui Munci 
din Coreea, șef de seclie la 
C.C. al Partidului Wmvii din 
Coreea. Kim Kil Hiăn ad
junct de șef de secție la CG 
al Partidului Muncii din <"<• 
reea. și Li Min Sti. ar.'.h s > 
dorul R.P.D Coreene la Bu
curești.

Cu prilejul întrevederi, 
conducătorul delegației .co
reene a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, un 
mesaj de prietenie frățeas
că și sincere felicitări 
partea tovarășului Kim 
Sen, secretar general al Co
mitetului Cenlral al Partidu
lui Muncii din Corcea, pre
ședinte al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, pre
cum și urări de no? succese 
poporului român în îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român i de 
Conferința Națională ;• par
tidului, în vederea construi
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru mesajul 
și urările transmise, tovară- 

. șui. Nicolae Ceaușescu- a .ru
gat pd- conducădelega
ției coreene ca. la întoarce
rea în țară, să transmită to
varășului Kim Tr Sen, condu
cerii de partid și de stat co
reene. un cordial salut în 
numele său și al conducerii 
de partid și de stat clin țara 
noastră. împreună cu cele 
mai bune urări de succes po
porului coreean. “ ’ ’
Muncii 
lizarea 
lui al 
pentru 
lui în 
tru unificarea pașnică și

din
Ir

Partidului 
din Coreea. în rea- 
hotărîrilor Congresu- 

V-lea al partidului, 
edificarea socialismu- 

R.P.D. Coreeană, peu- 
in-

două partide și țări, ceea ce 
corespunde intereselor popoar 
celor român si coreean, rân
zei generale a pâc’i și socia
lismului

Tn numele f’-miitr'-i' on- 
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, tovarășul Kim D'-ug 
Ghiu exprimat mulfumiri 
neutru snriiînnî frățesc in
ternationalist. acordat de 
Partidul Comunist Român, din 
RomânLn ■nrin’istă of .duri
lor nnnnrnlui- corne : pentru 
rpun’ficaro.-i pașnică si inde
pendentă a nntrieț Sublinitnd 
că Partidul Pn-- *. n
si guvernul Republicii So- 

T,:fP România au *ml'itat  
de la bun început inițiative
le guvernului R.P.D. Core
ene si personal ale tovarășu
lui Kim Tr Sen îndreptate 
spre reunificarea natriei. *0-  
varașul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea de a acor
da si în continuare întregul 
sprijin înfăptuirii acestei as- 

nnlionale fundamen- 
pnnorului frate core- 

1 cale r.'-nică și de- 
fără nici un a-

pOȚ

nirafii 
tale a 
can, pe cale casnică 
macretire, fă>-â nici i 
mestec din afară.

După convorbire. 
Nicolae Coaușescp 

membrii del^gafiel 
'E’ul’ij Centra’ al Partidului 
Muncii din Corcea la dejun. 
In timpul .demnului. |r,T-;.râ- 
sul Nicolae CepușescM și to
varășul Kim Pong _Ghi*i  au 
rostit toasturi.

întâlnirea si dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate? și prietenie, 
în spiritul bunelor relații e- 
xistente între Par-tidul 
munisf Pomffn si 
Muncii din Coreea. 
Republica S. Ialist-’ 
nia și Republica 
Democrată Coreeană

lovarășiil
a re' Vm i

C*«  rhi-

de miner iși face datoria".
O răsplată e și aceea că 

i-a fost repartizat un fru
mos apartament in care s-a 
mutat împreună cu soția. 
De eurînd și-a chm părut mo
bilă frumoasă.

Deodată inii întrerupe

P& treptele
calificări'

din brigada lui Arpad 
Radar de la ..unsprezece"... 
Unii dintre ei se pregătesc 
mai departe, la cursul de 
mineri din cadrul școlii de 
calificare a minei.

„Aștept să nc caii lire mi
ner. silit convins că ia |i 
dintre cei mai buni — inii 
relata mai tirziu șeful de 
brigadă despre Carol Mis- 
I rea nu — nu a dat prilej 
ni<i in brigadă, nici in sec
tor, nimănui să fie nemulțu
mit de felul cum ajutorul

(i ruui rcp’îul ironic ,.O $ă-i 
dăm, noi..." Și și-au văzul 
de ..treburi". I-am pierdut 
am suferii mult... dar stnlem 
încă tineri!"

...brigada lui Hhcorglie 'An 
harta, in care Mistreanu In 
CI- rnz I pe schimbul eomli, 
de Eltimie Horrică. impri:,- 
iui cu tinărul Antal Adal
bert, vagonetar mm anga
jat ..hun băiat, rit fi și ei 
un miner de nădejd-- daeă-l 
ajutăm" — iși. schimba.:.- Io 
cui de mutică l<> o utaetire. 
„I a (isemciicu Im rări orta
cii Iui ’/.aharia „ini specia- 
livi in sector", mi-a comu
nicat tvhi.iiciitvul normal or 
din sector, losif Hampo, iu 
timp <e-mi dicta realizările 
brigăzii: 21 mc peste pla
nul de axeatmții prevăzute 
prin foaia de acord, realiza
rea sarcinii de înaintare 
in proporție de 113.5 la su
tă. ublinerva unui ciștig de 
180 lei/poșl miner. După lu
na curenta pi oc('i:t ui de iu- 
dcplinirc a sarcinii de 
plun se ridică la o me 
de îtiij la sută, raporlindu 
in zeci de metri vuh

„Plusurile" hărnicii 
dăruirii in muncă.

ale

A. HOU M AN
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PROIECT DE LEGE
privind dezvoltarea construcției de locuințe, 

vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate personală

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege
Potrivit hotâririi recentei plenare a C.C. al 

P.C.R., se supune dezbaterii publice Proiectul de le
se privind dezvoltarea construcției de locuințe, vîn
zarea de locuințe din fondul de stat către populație 
si construirea de case de odihnă proprietate perso
nală.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor 
muncii pe marginea proiectelor supuse dezbaterii 
vor fi trimise pina la data de 15 martie 1973 la Co
mitetul de stat pentru economia și administrația lo
cală. Calea Victoriei nr. 69-—69.

Capitolul I
Dispoziții generale

Capitolul II 

Construirea de locuințe 
proprietate personală 

cu sprijinul statului

cadrarea in normele de siste
matizare și arhitectură.

Terenurile proprietate de 
stat pot fi atribuite de către 
comitetele executive alo consi
liilor populare. în vederea 
construirii de locuințe. în fo
losința organizațiilor socialiste 
și a persoanelor fizice, potri
vit prevederilor planurilor do 
sistematizare, cu plata taxei 
stabilite prin dispoziții legale.

Dreptul o’e folosință a tere
nului atribuit este acordat nu
mai pe durata existenței con
strucției respective.

ART. 5. Cetățenii au drep
tul să aibă in proprietate per
sonală o singură locuință și o 
singură casă do odihnă, pen
tru ei și familiile lor. Membri 
unei I amilii poț păstra, în 
proprietate comună sau în pro
prietatea unuia dintre ei, o 
singură locuință și o singură 
casă de odihnă.

Prevederile alineatului pre
cedent cu privire la membrii 
familiei se referă numai la soț, 
soție și copiii minori.

ART. 6. Construirea sau 
cumpărarea do locuințe de că
tre cetățeni in scopul revîn- 
zării sau închirierii este inter
zisă.

ART. 7. Cetățenii se pol 
constitui în asociații de coo
perare pentru construirea de 
locuințe proprietate persona
lă. Pe baza aportului membri
lor asociației și creditelor ce 
li ^e. acordă de stat, asociații
le-do' cooperare vor Construi 
locuințe proprietate persona
lă in clădiri cu mal multe* * ni
vele. Asociațiile pot construi 
și in regie proprie.

\RT. I. Dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei naționale, 
modernizarea orașelor și cen
trelor muncitorești, creșterea 
numărului de muncitori și 
specialiști, sporirea continuă a 
salariului și celorlalte venituri 
ale oamenilor muncii, (ac ne- 

esaro dezvoltarea construcției 
de locuințe și îmbunătățirea 
gradului lor de confort — cod- 
diție esențială pentru ridicarea 
bunăstării întregului popor.

In scopul satisfacerii cerin
țelor creseînde de locuințe, se 
va intensifica ritmul construi
rii de locuințe noi și se vor 
lua masuri de îmbunătățire 
i ontinuă a confortului. în con
cordanță cu ritmul dezvoltării 
economiei naționale și DOtri- 
vit prevederilor planului de 
stat.

\RT. 2. Construcția de lo
cuințe se realizează din :

fondurile de investiții 
■ ontralizate ale statului pentru 
locuințe constituind proprieta
te de stat;

fondurile întreprinderilor, 
pentru locuințele proprietate de 
stat date în administrarea lor 
directă ;

— fondurile organizațiilor 
ooperatiste și altor organiza

ții obștești cu caracter econo
mi.. pentru locuințele proprie
tatea acestora ;

— veniturile populației, in
clusiv cu credLte acordate de 
stat, pentru locuințele consti- 
luino' proprietate personală a

’Renilor. ’ ‘ »
Locuințele construite din 

fondurile de investiții centra
lizate ale statului sint adminis
trate de întreprinderi subor
donate consiliilor populare sau 
de alte întreprinderi de stat.

XRT. 3. Dezvoltarea armo
nioasă a orașelor și centrelor 
muncitorești impune construi
rea noilor locuințe in confor
mitate cu prevederile schițe
lor și planurilor de sistemati
zare, cu respectarea strictă a 
reqilnului de construcție, în 
ceea ce privește numărul ni
velelor. densitatea clădirilor și 
linia lor arhitectonică.

ART. 4. Terenurile situate 
in perimetrele orașelor sînt 
supuse regimului sistematizării, 
indiferent de natura proprietă
ții. Deținătorii acestor terenuri 
pot construi numai cu aproba
rea comitetelor executive ale
• onsiliflor populare și cu în

ART. 9. Statul sprijină con
struirea de locuințe proprieta
te personală prin icordarea 
de credite pe termen lung, a- 
tribuirea de terenuri pentru 
construcție, asigurarea de ma
teriale» precum și prin proiec
tare și execuție.

ART. 10. Cetățenii pol să-și 
< onstruiască o locuință pro
prietate personală, pentru ei și 
familiile lor, cu mijloace pro
prii și cu sprijinul statului, in 
orașul in care domiciliază.

ART. 11. Cetățenii care au 
un venit mediu pe fiecare 
membru de familie mai mare 
de 900 lei lunar vor trebui 
^ă-și construiască sau să-și 
cumpere locuințe proprietate 
I ersonală, intrucit acestora nu 
li se vor mai închiria in viilor 
locuințe din fondul locativ de 
stat, in acest scop, ei vor be
neficia de credite și alte avan
taje din partea statului. în 
conformitate <u prevederile le- 
g»--

Slalul sprijină in mod deo
sebit pe cei ce au venituri mai 
mici de 900 lei pe fiecare 
membru de familie și care do
resc să-și construiască sau 
să-și cumpere locuință propri
etate personală, creinriu-le 
condiții mai avantajoase decit 
celor cu venituri mai mari, în 
ceea ce privește dobîndă și 
durata de rambursare a credi
telor. acordîndu-le prioritate 
la contractare dacă au condiții 
grele de locuit.

ART. 12. De asemenea, ce
tățenii cu ud venit mediu lu
nar de peste 900 lei pe fieca
re membru de familie — care 
dețin in prezent cu chirie o 
locuință din fondul locativ de 
stat — vor trebui să-și const ru- 
idsca -au să-și cumpere o lo
cuință. beneficiind de credite, 
in conformitate cu prevederile 
legii.

Realizarea acestor locuințe 
se va face îd mod eșalonat, 
in viitorii ani, potrivit preve
derilor planului de si at privind

Asodațiile de cooperare 
pentru construirea do locuințe 
proprietate personală dobîn- 
desc personalitate juridic ă. po
trivit dispozițiilor legale de 
la oala constituirii lor. Modul 
de organizare și funcționare a 
asociațiilor de cooperare se 
stabilește prin statut, aprobat 
prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri.

ART. 8. Prin locuință, in 
sensul prezentei legi, se înțe
lege suprafața locatlvă care 
cuprinde una sau mai multe 
camere de locuit, cu dependin
țele aferente, formînd o unita
te locativă de sine stătătoare, 
determinată ca atare prin con
strucția sa.

construcția și darea in folo
sință a locuințelor.

La eșalonarea construcțiilor 
de locuințe proprietate perso
nală, se vor avea în vedere 
cetățenii care au venituri mai 
mari și cărora le revine în 
primul rînd obligația de a-și 
construi sau cumpăra o locu
ință proprietate personală.

ART. 13. Acordarea credite
lor pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală 
se face cu următoarea ordine 
de prioritate :

— muncitorilor calificați, in 
primul rind celor din marile 
unități industriale ;

— salariaților transferați în 
interesul serviciului din alte 
localități ;

— cadrelor de specialitate 
care lucrează în producția ma
terială, in activitatea o’e pro
iectare, cercetare științifică și 
învățămint;

— absolvenților repartizați 
în producție venîți din alte lo
calități ;

— familiilor cu mai multi 
copii ;

— tinerilor căsătoriți ;
— cetățenilor care achită in

tegral. la contractare. prețul 
locuinței ;

— salarialilor încadrați pe 
bază de concurs, veni ți din 
alte localități ;

— celorlalți cetățeni.
In cadrul fiecărei categorii, 

se acordă preferință: celor 
care au c ondiții grele n’e locuit,’ 
iudeosebi familiilor cu mai 
multi copii; celor care nu 
pot beneficia de locu
ințe din fondul locativ de stat, 
întrucît au un venii mediu 
lunar pe fiecare membru al 
familiei mai mare ae 900 lei , 
cetățenilor care au depus un 
avans mai mare și au o 
vechime mai mare la Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

ART. 14. Cetățenii ale căror 
locuințe se demolează, pentru 
noi construcții sau sistemati

zări, vor primi în folosință lo
cuințe din fondul locativ de 
stat, necesare pentru ei și ia- 
famîliile lor.

Dacă aceștia au un venit 
mediu lunar pe fiecare mem
bru al familiei moi mare de 
900 lei. vor trebui apoi sii-șl 
construiască sau să cumpere 
o locuință proprietate perso
nală.

ART. 15. Cetățenii care Se 
mută definitiv dintr-o localita-i 
te în alta. în interes de servi
ciu sau familial, și posedă a 
locuință proprietate persona
lă o pot vinde și au dreptul 
sS-șl construiască o nouă lo
cuință în localitatea in care se 
stabilesc»

In acest scop pol primi. în 
condițiile legii, lerenul nece
sar șl dacă suma încasată din 
vînzarea vechii locuințe nu 
acoperă costul noii locuințe 
pot primi un credit de comple
tare fără a depăși plafoanele 
de credite prevăzute la ant. 19.

ART. 16. Statul sprijină prin 
credite și execuție construirea 
de locuințe proprietate perso
nală de tipul celor ce se rea
lizează o’in fondurile statului, 
precum și de locuințe cu con
fort sporit, numai dacă aces
tea se încadrează, în ceea ce

Salariul tarifar 
Categoria sau venitul 

mediu brut lunar

I piuă la 1 500 lei
II 1 501 — 2 000 lei

111 peste 2 000 lei

ART. 19. Creditele pentru 
locuințele de tipul celor pre-

35 000 lei pentru locuința
55 000 lei pentru locuința
70 000 lei pentru locuința
80 000 lei pentru locuința
90 000 lei pentru locuința

ART. 20. Coslul garajelor și 
anexelor gospodărești se evi
dențiază separat in deviz și se 
plătește integral de beneficiar 
la dala încheierii contractului.

ART. 21. Cetățenii domioili-, 
ați în orașe, care își constru
iesc locuințe proprietate per
sonală in regie proprie — în 
cartierele sau zonele unde 
schițele de sistematizare per
mit construcții mici — pot ob
ține credite in acest scop în, 
sumă de cel mult 25 000 lei, 
rambursabile într-o perioada 
de 20 ani. Creditele se acordă 
cu condiția ca beneficiarul sâ 
facă dovada că are posibilități 
materiale pentru realizarea 
construcției.

Cetățenii care își construiesc 
locuințe sistem vilă nu benefi
ciază de credite din partea 
stalului. Ei pot să-și constru
iască asemenea locuințe nu
mai în zonele prevăzute in 
schițele de sistematizare.

Salari ații din mediul rural, 
în special cadrele didactice, 
medicii, specialiștii din stați
uni de mecanizarea agricultu
rii, întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole de 
producție, care nu au o locu
ință proprie în comuna în 
care își au locul de muncă, 
pot beneficia de un credit de 
pină la 25 000 lei, pe termen 
de 20 ani, pentru a-și construi 
locuință proprietate personală 
în acea comună.

Salar iatii care au locul de 
munca in orașe mani și domi
ciliază in localitățile din ju
rul acestora, vor Ii sprijiniți 
să-și construiască locuință 
proprietate personală in loca
litatea in care domiciliază, 
dacă nu au locuință proprie. 
In acest scop, ei pot beneficia 
de un credit de pină la 25 000 
lei, pe termen de 20 ani.

ART. 22. Cetățenii domicili
ari in localitățile balneo-clima- 
tice» localități cu caracter bal
near sau turistic, care vor 
să-și amenajeze ori să constru
iască locuințe proprietate per
sonală cu spații pentru cazarea 
turiștilor, beneficiază de spri
jinul statului, prin atribuirea 
de terenuri, celor ce nu au, 
cu plata unei laxe anuale și 
acordarea de credite.

Sprijinul statului se acor
dă numai pentru amenaja
rea ori construirea unei lo
cuințe cu cel mult două ca
mere peste nevoile de locuit 
ale proprietarului și ale fa
miliei sale. La determinarea 
nevoilor de locuit se are în 
vedere ca fiecărui membru 
al familiei sâ-i fie asigurată 
o cameră separată.

Spațiile locative prevăzute 
la alineatul precedent se rea
lizează In regie, prin unită
țile de prestări în construc
ții. ori prin organizațiile co
operatiste, cetățenii putînd 
beneficia, în acest scop, de 
următoarele credite :

a) pînă la 10 000 lei, pen
tru modernizări și extinderi 
de spații locative, rambursa
bile într-o perioadă de pină 
la 5 ani;

b) pină la 30 000 lei, pentru 
construirea de locuințe pro
prietatea personală cu spa
ții pentru cazarea turiștilor, 
rambursabile într-o perioadă 
de pină la 10 ani.

Ored ițele prevăzute In 
prezentul articol se vor acor
da cu condiția Încheierii 
prealabile a unor convenții 
între cetățeni și oficiile de 
turism, pe baza normelor 

privește suprafața, dotarea și 
finisajele. In noi mele aprobate 
de Consiliul do Miniștri pen
tru astfel do locuințe.

ART. 17. Acordarea credite
lor pentru construirea locuin
țelor proprietate personală se 
va face la propunerea colecti
velor de muncă in care solicl- 
tnnțil își desfășoară activitatea, 
aprobate, după caz, de comite
tele sau consiliile oamenilor 
muncii, ori o’e celelalte organe 
do conducere colectivă, tln-înd 
-cama de aportul sollcitunților 
in producție, do necesitatea 
asigurării stabilității lor in u- 
nltale și de condițiile lor de 
locuit, in ordinea de prioritate 
stabilită la art. 13.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor 
stabili anual numărul do locu
ințe a căror construite se poa
te contracta cu salariatil fie
cărei unități socialiste.

ART, 18. Avansul minim șl 
durata maximă de rambursare 
a creditului se stabilesc pen
tru salariați. în funcție de sa
lariul tarifar lunar, iar pentru 
(Plelolte categorii de cetățeni, 
in funcție de venitul mediu 
brut lunar, la data încheierii 
contractului, 
mează :

duipă cum ur-

Avansul durata maximă
minim de rambursare

fală dc a creditului
prețul de

deviz

20 la siută 25 ani
25 la sulă 20 ani
30 la sută 15 ani

văzute la art. 16 nu vor putea 
depăși:
cu o cameră ;
cu 2 camere ;
cu 3 camere ;
cu 4 cernere ; w
cu 5 camere.

stabilite de Consiliului de 
Miniștri.

ART. 23. Prioritatea la a- 
cordarea creditelor se stabi
lește, potrivit criteriilor pre
văzute la art. 13, de către co
misii constituite de comite
tele executive ale consiliilor 
populare.

Comisiile vor stabili lista 
solicitanților în ordinea de 
prioritate șl o vor afișa la 
sediul organizațiilor care în
cheie contractele pentru cons
truirea dc locuințe cu cetă
țenii.

Cei interesați pot face 
contestații asupra ordinii de 
prioritate stabilite. în termen 
de 15 zile de la afișarea lis
tei, la comitetul executiv al 
consiliului popular respec
tiv, care le va soluționa în 
termen dc maximum 30 zile 
de la înregistrare.

ART. 24. Statul acordă cre
dite în limitele prevăzute la 
art. 18 și 19, cetățenilor care au 
încheiat contracte pentru cons
truirea do locuințe proprie
tate personală, pentru dife
rența dintre prețul de deviz 
prevăzut în contract și a- 
vansul depus de beneficiar. 

Pentru obținerea creditu
lui, la încheierea contracte
lor de construire de locuințe 
proprietate personală cu or
ganizații de stat sau cu or
ganizații cooperatiste, bene
ficiarul trebuie sâ aibă depu
să la Casa de Economii și 
Consemnațiuni, în scopul 
construirii de locuințe, o su
mă de bani reprezentînd cel 
puțin avansul din prețul pre
văzut în contract.

ART. 25. Pentru împrumu
turile acordate în condițiile 
prezentei legi se va percepe 
în mod diferențiat, o dobîn- 
dă anuală de 2—5 la sută, 
ce so va stabili în funcție do 
salariul tarifar lunar sau Ve
nitul mediu brut lunar pre
văzut la art. 18 și de mări
mea creditului, potrivit dis
pozițiilor legale.

ART. 26. Casa de Economii 
și Consemnațiuni este auto
rizată să acorde cetățenilor 
credite pentru construirea 
sau cumpărarea de locuințe, 
în condițiile stabilite de Con
siliul de Miniștri.

ART. 27. împrumutul va 
fi garantat prin constituirea 
unei ipoteci asupra locuinței 
dobîndite în condițiile prezen
tei legi. înscrierea ipotecii 
se vu dispune pe baza în
scrisului constatator al con
tractului de împrumut, la ce
rerea Casei de Economii și 
Consemnațiuni.

Pînă la rambursarea inte
grală a creditului, locuința 
dobînditâ în condițiile pre
zentei legi nu poate fi înstrăi
nată, demolată sau restruc
turată. docît cu autorizarea 
prealabilă a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

Art. 28. Casa de Economii 
și Consemnațiuni va elibera 
creditul în mod treptat, pe 
măsura executării construc
ției.

In cazul în care beneficia
rul creditului va utiliza în 
alte scopuri sumele primite, 
Casa de Economii și Consem
națiuni ve retrage creditul 
acordat și va urmări recupe
rarea sumelor eliberate cu o 
dobîndă anuală de 12 la su
tă calculată la Întreaga sumă 
eliberată de aceasta.

ART. 29. Se autorizează 
Casa do Economii șl Consom- 
nnțlunl să acorde populației 
credite pentru constituirea 
avansului, precum și pentru 
completarea sumei necesare 
acoperirii costului integral în 
vederea contractării unei lo
cuințe proprietate personnlă

Credite pentru constitui
rea avansului se acordă pe 
termen do maximum 5 nni, 
iar cele pentru completarea 
sumei necesare acoperirii 
costului integral al locuinței, 
pc termen dc maximum 10 
ani.

Pentru aceste credite se 
percepe o dobîndă de 8 la 
suta pe an.

ART. 30. In cazul neresti- 
tuirii la termenele stabilite

Capitolul III

Criterii de stabilire 
a prețurilor

ART. 33. Locuințele pro
prietate personală construite 
cu sprijinul stalului so pro
iectează și se execută prin 
organizații de stat sau coopera
tiste pe bază de contracte în
cheiate la prețuri ferme dc 
deviz sau se proiectează și 
se execută de către benefi
ciar în regie.

.ART. 34. In prețul locuin
ței se includ, după caz, cos
tul proiectării, costul execu
ției, lucrărilor, inclusiv be
neficiul organizației de cons
trucții, precum și comisionul 
organizației care încheie con
tractul de construcții cu be
neficiarul locuinței.

ART. 35. Stalul execută 
proiecte tip pentru locuințe 
situate în clădiri mari. cu 
mai multe nivele. Pentru ce
lelalte locuințe proiectarea 
se realizează prin organiza
țiile cooperatiste sau alte 
unități prestatoare de servi
cii.

Asociațiile de cooperare 
pentru construirea do lo
cuințe proprietate personală 
pot construi locuințe pe bază 
de proiecte tip, puse la dis
poziție de către organizațiile 
de stat, contra cost, adapta
rea la teren urmînd a fi fă

Capitolul IV

Vînzarea de locuințe 
din fondul locativ de stat 

către populație
ART. 37. In vederea satis

facerii nevoilor de locuințe 
ale cetățenilor cu venituri 
mai mici, salariaților transfe
rați în interesul serviciului 
și altor categorii de 'etățeni 
care potrivit legii au dreptul 
să primească locuințe din 
fondul locativ de stat, Se va 
constitui un fond de locuin
țe destinat exclusiv acestor 
categorii de cetățeni, pentru 
închiriere,

ART. 38. După ce s-a asi
gurat fondul de locuințe des
tinat pentru închiriere, po
trivit prevederilor art. 37, 
statul poate vinde celelalte 
locuințe de care dispune, în 
primul rînd cele din clădiri 
în care există și apartamente 
proprietate peusonală, oase
le mici — cu o locuință sau 
cu un număr redus de locuin
țe — construite din materia
le inferioare sau din materia
le durabile, dar cu o uzură 
avansată, precum șl cele cu 
mai multe locuințe, tip blo
curi.

Nu se vînd locuințele a- 
flate în administrarea direc
tă a întreprinderilor și orga
nizațiilor economice de stat, 
destinate salariaților aces
tora. pentru închiriere.

Locuințele se vînd cetățe
nilor care le ocupă în calitate 
de chiriași.

Chiriașii care au un venit 
mediu lunar pe fiecare mem
bru de familie mai mare de 
900 lei și în termen de 2 ani 
de la data punerii în vînzare 
a locuinței pe care o ocupă, 
nu doresc să o cumpere, vor 
putea beneficia în continu
are de locuințe din fondul 
locativ de stat cu plata vi
nei chirii majorate, potrivit 
dispozițiilor legale, care să 
asigure amortizarea fonduri
lor fixe, într-o perioadă e- 
conomlc stabilită și să acope
re integral cheltuielile de re
parații și de menținere a 
funcționalității locuinței res
pective.

ART. 39. Vînzarea locuin
țelor din fondul locativ de 
stat se va face eșalonat.

Consiliu] de Miniștri va 
aproba anual lista clădirilor 
ce se pun în vînzare. la pro
punerea comitetelor executi
ve ale consiliilor populare 
județene șl al municipiului 
București.

Normele pentru determina
rea prețului de vînzare a lo
cuințelor se vor stabili prin 
hotărtre a Consiliului de Mi

a ratelor, Casa dc Economii 
șl Consemnațiuni va perce
pe o dobîndă dc 12 la sută 
pe an asupra ratelor restan
te pentru creditele acordate.

ART. 31. Cetățenii caro, la 
încheierea contractului, plă
tesc integral prețul locuinței, 
beneficiază de o bonificație 
constînd în reducerea cu 50 
la sută a comisionului cuve
nit organizației care încheie 
contracte pentru construirea 
do locuințe.

ART. 32. Pentru nepreda- 
rea locuinței în termenul 
stabilit prin contract, organi
zația cu care s-n încheiat 
contractul pentru construirea 
de locuințe proprietate per
sonală va plăti beneficiaru
lui penalități de întîrzîere.

cută prin organizațiile cooperatiste sau unitățile prestatoare de servicii.ART. 36. Costul execuției lucrărilor de construcții, inclusiv beneficiul organizației constructoare, se stabilește pe baza devizelor elaborate pe obiect.In scopul de a veni în sprijinul cetățenilor, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție, în cazul cînd locuințele se construiesc prin organizațiile de stat.De asemenea, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție dacă locuințele se construieso de organizațiile cooperatiste, în cazul locuințelor din clădirile tip blocuri.Dacă organizațiile cooperatiste realizează locuințe în case mici sau în clădiri tip vilă, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri cu amănuntul. Gu același preț se livrează materialele de construcții atunci cînd locuințele se execută de unitățile prestatoare de servicii sau de către proprietari, în regie proprie.

niștri, ținînd seama în prin
cipal de tipul construcției, 
materialele din care este exe
cutată, gradul de dotare și 
finisaj, starea tehnică și uzu
ra în timp.

Evaluarea clădirilor de 
locuit destinate vînzării se 
face de comisii stabilite de 
comitetele executive ale con
siliilor populare județene și 
al municipiului București, 
compuse din specialiști, de
legați ai administrației fi
nanciare. ai întreprinderilor 
de administrarea fondului lo
cativ de stat, cetățeni cu 
prestigiu și autoritate do- 
miciliați în cartierul în care 
se află clădirile puse în vîn
zare.

Listele cu prețurile stabi
lite pe fiecare locuință ce 
se pune în vînzare vor fi 
afișate la sediul consiliilor 
populare, la clădirile puse în 
vînzare și în alte locuri 
unde pot fi consultate dc ce
tățeni.

La prețurile stabilite, chi
riașii sau alți cetățeni pot 
face contestații la comite
tele executive ale consiliilor 
populare pe lîngă care func
ționează comisiile de eva
luare, în termen de 30 zile 
de la data afișării. Comite
tele executive ale consiliilor 
populare vor soluționa con
testațiile și vor afișa prețuri
le definitive, în 30 zile de la 
expirarea termenului prevă
zut pentru depunerea contes
tațiilor.

ART. 40. Pot cumpăra lo
cuințe din fondul locativ de 
stat cetățenii care îndepli
nesc condițiile prevăzute în 
prezenta lege pentru cons
truirea do locuințe proprie
tate personală cu sprijinul. 
stalului și sînt recomandați 
de comitetele sau consiliile 
oamenilor muncii, ori de 
celelalte organe de conduce
re colectivă din unitățile so
cialiste în care își desfășoară 
activitatea.

Cei care cumpără vor de
pune un avans și vor bene
ficia de credite din partea 
statului ca și în cazul cînd 
construiesc o locuință nouă 
cu sprijinul statului.

Avansul șl duratn maximă 
de rambursare a creditului 
se stabilesc pentru salariațl 
în funcție de salariul tarifar 
lunar, iar pentru celelalte 

categorii dc cetățeni, în func

ție dc venitul mcJ. brut 
lunar, la data încheierii con
tractului, conform prevede
rilor cnp. II.

ha vînznre» de locuințe se

Capitolul V

Construirea de case 
de odihnă proprietate 

personală
ART. 41. Cetățenii, indife

rent de localitatea de domi
ciliu, pot să-și construiască 
cu mijloace proprii, o singură 
casă do odihnă proprietate 
personală, dc dimensiuni res- 
trînse, strict corespunzătoa
re necesităților familiilor lor. 
în localitățile prevăzute la 
art. 43.

ART. 42. Statul sprijină 
construcția caselor de odih
nă proprietate personala prin 
atribuirea de teren în folo
sință pe durata existenței 
construcției.

In vederea folosirii cît mai 
raționale a terenurilor și a 
respectării regimului de cons
trucții stabilit pentru locali
tatea respectiva — prin schi
ța de sistematizare — se 
acordă prioritate cetățenilor 
asociațl pentru realizarea în 
comun a unor astfel de case, 
dispuse pc mal multe nivele.

Terenurile pentru cons
truirea caselor de odihnă pro
prietate personală se atri
buie contra unei taxe anuale

Terenurile care se atribuie 
în scopul construirii de ca
se de odihnă se vor stabili 
în fiecare localitate de că
tre comitetul executiv al con
siliului popular, în 2one peri
ferice, care nu pot fi utili
zate în alte scopuri, și pe ca
re nu sînt prevăzute a fi 
construite complexe turisti
ce sau alte obiective de inte
res obștesc.

Casele de odihnă se pol 
executa numai pe baza auto

Capitolul VI

Alte dispoziții cu privire 
la construirea și vînzarea 

de locuințe proprietate 
personală și construirea 

de case de odihnă
ART. 45. In cazul în care 

se construiesc locuințe pro
prietate personală ori case 
de odihnă, în clădiri cu mai 
multe locuințe sau case de 
odihnă, terenul se atribuie în 
folosință comună pe durata 
existenței clădirii, iar taxa 
va fi suportată de fiecare 
proprietar proporțional cu 
suprafața construită a locuin
ței ori a casei de odihnă.

Taxa anuală pentru terenu
rile atribuite este următoa
rea !

— pentru construcția de 
locuințe, I leu/mp :

— pentru construcția de 
case de odihnă, 2 lei/mp în 
cazul suprafeței ocupate de 
construcție și 3 lei/mp în 
cazul suprafeței curții.

ART. 46. In cazul în care 
într-o clădire, locuințele, ca
sele de odihnă sau spaVile 
cu altă destinație aparțin u- 
nor proprietari diferiți, aceș
tia au dreptul de proprietate 
sau de folosință pe durata e- 
xistenței construcției comu
ne. asupra terenului aferent, 
asupra spațiilor auxiliare, do
tărilor și utilităților comu
ne, precum și asupra tuturor 
bunurilor accesorii care prin 
natura lor nu pot fi folosite 
decît în comun.

ART. 47. In caz dc succesi
une sau de înstrăinare a locu
inței ori a casei de odihnă, se 
transmit asupra dobînditorului 
toate drepturile și obligațiile 
rezultate din contractul de îm
prumut, din contractul de con
struire sau din contractul de 
vînzare-cumpărare.

Odată cu transmiterea drep
tului de proprietate asupra lo
cuinței sau a casei de odihnă 
se transmite șl dreptul de pro
prietate sau de folosință pe 
durata existentei construcției, 
asupra terenului.

ART. 48. Titlul de proprie
tate asupra locuinței sau casei 
de odihnă proprietate persona
lă construite sau cumpărate 
în condițiile prezentei legi se 
dobîndeșto avînd Ia bază : au
torizația de construcție, con
tractul pentru construire sau 
vînzare, contractul de împru
mut și procesul verbal de. pre- 
darc-preluare sau de dare in 
folosință.

Titlul de folosință pe dura
ta existentei construcției asu
pra terenului atribuit se do- 
bîndește pe baza deciziei de 
atribuire emisă individual sau 
in comun de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare.

Administrațiile financiare 
vor înregistra dreptul dc pro
prietate asupra locuinței sau 
casei de odihnă și dreptul h5 
folosință asupra terenului a- 
tribuit pe baza idelor prevă
zute la -.îineatele 1 și 2 șl 

aplică. în mod eor^puntă- tor și celelalte dispoziții prevăzuta în prezenta lege pentru construirea de loaulnțe proprietate personală.

rizației de construcție elibe
rată de către comitetele e- 
xecutivc ale consiliilor popu
lare.

Materialele necesare reali 
zării casei de odihnă se pro
cură de la fondul pieții, cu 
prețul cu amănuntul.

Execuția caselor do odih
nă se poate realiza în regie 
proprie sau prin unitățile de 
prestații de servicii către 
populație.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor asi
gura elaborarea de proiecte 
lip și refolosibile într-o ga
mă variată, care sâ ținâ sea
ma de specificul zonei și să 
asigure folosirea rațională a 
terenului.

Aceste proiecte vor fi puse 
la dispoziție, contra cast, ce
lor care doresc să-șl cons
truiască caso de odihnă, ur
mînd ca adaptarea la teren 
sâ se facă de către aceștia în 
regie proprie sau prin unită
țile care execută prestații de 
servicii pentru popula'le.

ART. 43. Casele de odihnă 
proprietate personala se pot 
construi în localități balnoo- 
climatice, precum și în 
alte localități care vor 
fi stabille de comitetele e- 
xecutlve ale consiliilor popu
lare județene șl al munici
piului București.

ART. 44. Casele de odihnă 
proprietate personală RÎnt 
destinate nevoilor proprieta
rului șl familiei sale și nu 
pot fi închiriate.

vor elibera actul care atesta 
titlul de proprietate sau folo
sință.

ART. 49. Titlurile de propri
etate prevăzute in articolul 
precedent, contractele de vin- 
zare-cumpărare a locuințelor 
din fondul locativ de stat, de
ciziile de atribuire a terenuri
lor în folosință pe durata e- 
xistentei construcției, contrac
tul de împrumut și ipotecile 
constituite asupra imobilelor 
se înscriu în registrele de 
transcriptiuni imobiliare. In lo
calitățile cu regim de carte 
funciară se va face înscrierea, 
după caz, a dreptului de folo
sință asupra terenului, a drep
tului de proprietate asupra lo
cuinței ori a casei de odihna, 
a ipotecilor constituite, precum 
și notarea contractului de îm
prumut.

înscrierea titlului de propri
etate pentru locuințele sau ca
sele de odihnă construite san 
cumpărate în condițiile prezen
tei legi nu este supusă laxe
lor de timbru.

Sînt scutite de impozitul pe 
clădiri, pe timp de 10 ani de 
la data dobîndirii lor, locuin
țele cumpărate în condițiile 
prezentei legi și cele constru
ite cu sprijinul statului.

ART. 50. Contractul de îm
prumut, contractul de constru
ire, precum și contractul de 
vinzare-cumpârare încheiate 
în condițiile prezentei legi au 
valoare de înscrisuri autenti
ce și constituie titluri execu
torii.

ART. 51. Cei care își con
struiesc locuință sau casă de 
odihnă proprietate personală 
în regie proprie, sînt obligati 
să execute integral construc
ția în termenul stabilit prin 
autorizația de construcție.

In cazul cînd nu se respectă 
prevederile alineatului prece
dent. comitetele executive ale 
consiliilor populare vor retra
ge decizia privind dreptul de 
folosință asupra terenului, ca
re se poate atribui altor per
soane îndreptățite.

In cazul revocării deciziei 
de atribuire a terenului, fostul 
beneficiar poate vinde con
strucția neterminată, în terme
nul stabilit de comitetul exe
cutiv al consiliului popular, 
unei persoane care se anga
jează să continue construcția 
șl căreia i se atribuie terenul 
în <x>nditiile prezentei legi.

Dacă construcția nu a fost 
vindută în condițiile alineatu
lui precedent, proprietarul va 
elibera terenul in termenul 
stabilit de comitetul executiv 
al consiliului popular.

ART. 52. Persoanele prevă
zute ta art. 5, care ăobîndesc 
o a doua locuință prin căsăto
rie, moștenire, donații sau pe

(Continuare in pag. a 3-a)
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PROIECT DE LEGE
privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor 

dintre proprietari și chiriași
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege

Potrivit hotâririî recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., se supune dezbaterii publice Proiectul de 
lege privind administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre proprietari și chi
riași.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamoni- 
lor muncii pe marginea proiectelor supuse dezbate
rii vor fi trimise pină In data de 15 martie 1973 la 
Comitetul de stat pentru economia si administrația 
locală. Calea Victoriei nr. 63—69.

Capitolul I

Dispoziții generale

Capitolul II

Normarea locuințelor 
din fondul locativ de stat

Proiect de lege 
privind dezvoltarea construcției de locuințe, 

vinzarea dc locuințe din fondul dc stat 
către populație si construirea dc case 

dc odihna proprietate personala

Capitolul Vil

Dispoziții tranzitorii 
și finale

ferite, care împreună for
mează o unitate locative de 
sine stătătoare, determinată ca 
atare prin construcția sa.

La închiriere se va ține 
seama, pe cit osibil. co in
tr-un apartament să locuiască 
o singura familie. In cazul in 
care apartamentul depășește 
nevoile unei familii, cu col 
puțin o cameră separată, a- 
cesta poale fi Închiriat mal 
multor familii cu respectarea 
dispozițiilor legale privind 
normarea fondului locativ.

Prin cameră separată se în
țelege acea încăpere care nu 
servește de trecere pentru lo
catari. pentru intrare sau ie
șire ori pentru folosirea de
pendințelor.

ART. 4. Suprafața locativă 
cu alta destinație decît aceea 
de locuință cuprinde suprafața 
locativă necesară desfășurării 
activității economice, soclal- 
culturale, administrative sau 
obștești și dependințele afe
rente.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor iden
tifica suatiile construite cu 
destinația de locuințe, care 
sini folosite în prezent în alt 
scop și vor lua măsuri ca in 
termen de un an acestea să 
fie redate scopului pentru 
care au fost construite.

ART. 5. Locatar principal 
este persoana fizică sau juri
dică titulara a contractului de 
' închiriere/ 

prioritate persoanelor îndreptă
țite la extindere, potrivit dis- 
pozițiilor legale, in funcție ce 
veniturile cele mai mici care 
revin pe membru de familie 
și de numărul copiilor în în
treținere.

Au dreptul la o cameră in 
plus, cu majorarea corespun
zătoare a chiriei, potrivit pre
vederilor prezentei legi, per
soanele care prin natura ac
tivității ce o desfășoară ne
cesită spațiu suplimentar san 
datorită stării sănătății ort stă
rii fizice au nevoie de un ase
menea spațiu.

Prevederile acestui articol 
se aplică și celor care, la da
ta publicării prezentei legi, au 
in proprietate mai multe lo
cuințe, termenul de un an 
curgînd de la această data.

Dispozițiile prezentului ar
ticol se aplică și caselor de o- 
dihnă.

\RT. 53. Persoanele care nu 
au cetățenia română, dar care 
domiciliază sau vor să-și sta
bilească domiciliul în Republi
ca Socialistă România, pot 
să-și construiască sau să-și 
cumpere din fondul locativ de 
stat locuințe proprietate per
sonală. din fonduri proprii, cu 
respectarea prevederilor lega
le.

formelor prevăzute de Decre
tul nr. 493 din 10 decembrie 
1954. comitetele executive ale 
consiliilor populare ale mu
nicipiilor. orașelor și comune
lor vor emite decizii de atribu
ire in folosință pe durata e- 
xistenței construcției în condi
țiile prezentei legi dacă sînt 
îndeplinite prevederile Decre
tului nr. 14-1 din 29 martie 
1958.

ART. 56. Comitetele execu
tive ale consiliilor nnnnlare

ART. 8. Cetățenii care au un 
venit mediu pe fiecare mem
bru al familiei de pină la 900 
lei lunar vor beneficia in con
tinuare do locuințe din fondul 
de stal, in conformitnto cu 
normele legale și cu plăti 
chiriei corespunzătoare.

Inchiricren suprafeței loca
tive din fondul looaliv de slat 
aflai in administrarea unități
lor prevăzute la ari. I se face 
in următoaîoa ordine de prio
ritate :

— cetățenilor ale căror lo
cuințe urmează a li demolate, 
în cazul ciad aceștia au veni
turi mai mari decît 900 lei pe 
membru do familie li se asigu
ră locuințe din fondul locativ 
de stat pină la primirea in fo
losință a locuinței proprietate 
personală’; construită sau cum- 
rfirată ;

— muncitorilor calificați. în 
primul rind color din marile 
unități industriale ;

— salantaților transferați în 
interesul serviciului o'in alto 
localități •

— cadrelor de specialitate 
care lucrează in producția ma- 
terlală, în activitatea de proiec
tare, cercetare științifică șl 
invâțămînt;

— absolvenților repartizați 
in producție veniți din alte 
localități j

— familiilor cu mai mulți 
copii i

— tinerilor căsătoriți;
— celor încadrați pe bază 

de concurs, veniți din alte lo
calități ;

— celorlalți cetățeni.
In cadrul categoriilor de 

mai sus, se acordă preferință: 
celor care au condiții grele a'e 
locuit, îndeosebi celor cu mai 
multi copii.

ART. 9. Salariaților din uni
tățile socialiste de stat li se 
vor închiria locuințe pe baza 
propunerilor colectivelor de 
muncă în care-și desfășoară 
activitatea, aprobate, după 
caz, de Comitetele sau Consi
liile oamenilor muncii, ori de 
celelalte organe do conducere 
colectivă. Comitetele executi
ve alo consiliilor populare, 
împreună cu organele do con
ducere colectivă ale întreprin
derilor și ale celorlalte uni
tăți. vor lua măsuri ca locu
ințele ce vor fi închiriate di
rectorilor, inginerilor șefi și 
altor cadre de conducere ale 
acestora să fie situate în ime
diata apropiere a locului lor 
de muncă.

ART. 10. Cetățenii care au 
un venit mediu pe fiecare 
membru al familiei mai mare 
de 900 lei lunar, nu vor mai 
primi locuințe din fondul lo
cativ de stat. Prevederile pre
zentului alineat se aplică în

Capitolul III

închirierea locuințelor 
din fondul locativ de stat
ART. 16. Contractul dc în

chiriere pentru locuințele din 
fondul locativ de stal se în
cheie în formă scrisă.

Contractul 6*e  închiriere pen

ART. 1. Fondul locativ de 
stat se administrează și se în
chiriază de întreprinderi spe
cializate subordonate comitete
lor executive ale consiliilor 
populare sau de alte întreprin
deri de stat.

FonoVil locativ de stat con
struit din fondurile proprii ale 
întreprinderilor și organizații
lor economice de stat se ad
ministrează și se închiriază de 
către acestea.

Fondul locativ construit din 
fondurile proprii ale organi
zațiilor cooperatiste sau alo 
ailor organizații obștești se 
administrează și se închiriază 
de către acestea.

ART. 2. Suprafața locali vă 
cuprinde suprafața locuibilă si 
depenoîntele.

Prin suprafața locuibila se 
înțelege suprafața camerelor 
care, determinate ca atare 
prin construcția lor. servesc 
pentru locuit, inclusiv holurile 
și camerele de trecere.

Prin dependințe se înțeleg 
încăperile care deservesc su
prafața locuibilă și anume i 
vestibulul, antreul. tinda, ve
randa. culoarul, bucătăria, rhi- 
•Inete. oficiul, cămara, came
ra de baie, closetul, spălăto
ria. uscătoria, pivnița. boxa 
la subsol, magazia din zid, lo- 
gia Și terasa acoperită.

ART. 3. Apartamentul cu
prinde una sau mad multe ca
mere de locuit cu dependințe
le aferente, situate la același 
nivel sau la .'nivele., .di

ART. 6. Norma locativă pen
tru locuințele din fondul lo
cativ de stat este de 10 mp 
suprafață locuibilă pentru fie
care persoană. In cazul cînd 
din construcție rezultă camere 
mai mici pot fi atribuiți și 8 
mp de persoană.

ART. 7. Suprafața locuibil i 
care depășește norma locati
vă constituie suprafața exce- 
tf'itară.

Suprafața excedentară com
pusă din una sau mai multe 
camere separate poate L in
el, ir iată altor persoane îndrep
tățite. închirierea se face cu

(Urmare din pag. a 2-a)

alte cai, sint obligate să în
străineze una din acestea in 
termen de un an de la dobin- 
dire.

1d cazul ciad nu se îndepli
nește obligația prevăzută în a- 
lineatul precedent, una din ce
le două locuințe va fi trecută 
in proprietatea stalului, prin 
decizia comitetului executiv 
al consiliului popular județean 
sau al municipiului București, 
cu plata unei despăgubiri, po
trivit normelor stabilite prin 
hotărîre a Consiliului de Miniș
tri. Pină la emiterea deciziei, 
membrii familiei sint în drept 
să aleagă locuința pe care o 
rețin in proprietate.

ART. 54. Deciziile în bazu 
cărora s-au atribuit ce'atoni- 
loj terenuri pentru construirea 
de locuințe in temeiul Decre
tului nr. 493 din 10 decembrie 
1954 pol fi revocate, dacă lo
cuințele pentru care au fost 
atribuite e eh- leronur. n-au 
fost construite

ART. 55. Pentru lerenurile 
proprietate de stat pe care 
s-au construit locuințe propri
etate personală si care au 
fns> ,'ribuite fără îndeplinirea

sînt obligate să ia masuri pen
tru buna gospodărire și folosi
re a terenurilor din perimetrul 
conslruibil al orașelor și din 
vatra satului, indiferent de 
proprietate, in conformitate cu 
prevederile schiței și detalii
lor de sistematizare.

Toate terenurile libere din 
administrarea ministerelor și a 
celorlalte organe centrale sau 
a unităților subordonate vor 
fi trecute in administrarea co
mitetelor executive ale consi
liilor populare.

Comitetele executive vor 
lua masuri să nu se execute 
locuințe sau case de odihnă 
fără autorizație de construc
ție.

La emiterea autorizației de 
construcții se vor stabili con
dițiile care să asigure folosi
rea rațională a terenului, den
sitatea optimă a locuințelor, 
regimul de aliniere și regimul 
dc înălțime, in conformitate 
cu prevederile schiței și deta
liilor de sistematizare.

ART. 57. Cei cure vor exe
cuta construcții fără autoriza
ție do construcție vor fi sanc
ționați potrivit legii, iar con
strucția va putea fi demolată.

ART. 58. In vederea folosirii 
rationale a terenurilor propri
etate personală din municipii 
și orașe care, potrivit schiței de 
sistematizare, nu sînt necesa- 
le pentru executarea unor lu
crări de Interes general, vor 
putea fi folosite pentru con
struirea de locuințe proprieta
te oersoanlă. 

cepi nd din anul 1974.
Sînt exceptați de la preve

derile alineatului precedent o- 
fiterii, subofițerii și maiștrii 
militari din cadrul Ministeru
lui Apărării Naționale și cei 
din cudrul Ministerului de in
terne.

Salat (ații transferați in inte
res de serviciu in altă locali
tate, cei angajați în noile în
treprinderi, precum .și tinerii 
muncitori și spectallșU ce se 
încadrează pentru prima o'atu 
in muncă, vor putea beneficia 
in continuare de locuințe din 
fondul de stat, timp de 5 ani, 
indiferent de venit. După a- 
c easta perioadă vor trebui 
să-și construiască sau să-și 
cumpere o locuință proprieta
te personală, dacă venitul me
diu lunar pe fiecare membru 
al familiei depășește 900 lei, 
pe măsura dezvoltării con
strucției de locuințe și a nu
mărului de locuințe destinat 
vînzărli.

In cazuri deosebite, cînd so
licitantul are condiții familiale 
qreld, comitetele executive ale 
consiliilor populare pot apro
ba închirierea de locuințe din 
fondul locativ al statului și 
pentru salnriații care au un 
venii mediu dc pină la I 001) 
loi lunar Pe fiecare membru al 
familiei,

ART. II. in cazul locuințe
lor construite din fondurile 
de investiții centralizate și 
nominalizate prin plan, pe 
noile obiective mai importan
te, contractul de închiriere 
este accesoriu contractului de 
muncă.

ART. 12. Suprafața curților 
și grădinilor aferente clădiri
lor va fi închiriata odată cu 
suprafața locativă, în exclu
sivitate sau, după caz, în folo
sință comună, și trecută in 
contractul de închiriere.

ART. 13. Închirierea de lo
cuințe în orașele mari se poate 
face numai persoanelor și fa
miliilor care domiciliază sau 
care au dreptul să-și stabileas
că domiciliul, în condițiile le
gii, în aceste orașe.

Prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri se stabilesc orașe
le mari in înțelesul alineatu
lui precedent.

ART. 14. Locuința poale fi 
ocupată numai după încheie
rea contractului de închiriere.

ART. 15, Locuința din fon
dul locativ de stal se atribuie 
in folosința titularului contrac
tului de închiriere și membri
lor familiei sale, care vor fi 
prevăzuti nominal în contrac
tul de închiriere.

Fac parte din familie, în în
țelesul alineatului precedent, 
soți șl copii, precum și pă
rinții soților întreținuți de a- 
ceștia.

tru suprafețele locative cu 
destinația de locuință din fon
dul locativ de stat are valoare 
de înscris autentic și consti
tuie titlu executoriu.

Pe aceste terenuri se pot 
realiza construcții cu mai mul
te locuințe tinînd seama de 
forma și mărimea terenului, 
cu respectarea schiței și deta
liilor de sistematizare și a re
gimului de înălțime.

In acest scop, proprietarul 
terenului se poate constitui 
intr-o asociație cu alți cetă
țeni în vederea construirii clă
dirii respective, terenul tre
ci nd, pe baza acoraului propri
etarului, în folosință comună 
a membrilor asociației pe da
ta construirii ei, pe timpul cit 
există construcția.

Membrii asociației vor plă
ti proprietarului terenului ace
leași taxe ca și cele ce se 
percep pentru terenul pro
prietate de stat ce se atribuie 
pentru construirea de locuințe 
proprietate personală.

ART. 59. Decretul nr. 445 
din 25 mai 1966 privind spri
jinirea de către stat a cetățe
nilor de la orașe in construi
rea de locuințe proprietate 
personala, Decretul nr. 713 din 
21 iulie 1967 privind constru
irea de către cetățeni, cu spri
jinul statului, de case proprie
tate personală — de odihnă 
sau turism — în localități bal- 
neo-climaterice și în alte 
locuri turistice, precum și ori
ce alte dispoziții contrare pre
zentei legi, se abrogă.

Contractele sau alte acte în
cheiate în baza Decretelor nr. 
M5/1966 șl nr. 713/1967 rămîn 
valabile.

ART. 17. Locatarul principal 
are dreptul să subînchirieze o 
parte din suprafața locativă a 
locuinței, dacă aceasta nu con-
slituio suprafață disponibilii.

Subînchirioraa se ki ce asi
f01 :

a) persoanelor stabilit»' de
comitetele executive ale c on-
sil iilor populare. dac ă au do-
micii iul sau viza de f loto nl : în
localitatea respectivă, ori sini 
îndreptățile, potrivit legii, să-și 
stabilească domiciliul sau re
ședința in acea localitate»

b) turiștilor, cetulcnî români 
sau străini, stabiliți de oficiul 
de turism.

Subînchirierea se face numai 
pe bază do contract încheiat 
in formă scrisă, caro se înre
gistrează la administrația sau 
circumscripția financiară res
pectivă.

Contractele de subînchiriere 
se încheie, în cazul persoane
lor de la lit. a, între locatarul 
principal și subehirfaș, iar in 
cazul turiștilor prevăzuti la 
lit, b, între locatarul princir.il 
și oficiul do turism.

Contractele de subînchirie
re vor prevedea, in mod obli
gatoriu, tarifele și termenele 
dc subînchiriere. Tarifele pen
tru subînchirierea de la lit. a 
sint cele prevăzute in prezen
ta lege, iar cele pentru subtn*  
chirierea de la lit. b vor fi ‘ 
stabilite prin hotărîre a Consi
liului de Miniștri.

Contractul de subînchiriere 
încheiat cu Încălcarea preve
derilor alineatelor precedente 
este nul de drept, iar sumele 
încasate în temeiul lui se fac 
venit la stat.

încălcarea dispozițiilor pre
văzute in prezentul articol 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă dc la 
1 000 la 3 000 lei. Sancțiunea 
se aplica de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului București, orașe
lor și comunelor, pe baza pro
ceselor verbale de constatare 
încheiate o'o împuternioilii a- 
cestora.

Contravențiilor prevăzute în 
alineatul precedent Ie sînt a- 
plicabile prevederile Legii nr. 
32/1968 pentru stabilirea și 
sancționarea contravențiilor.

Subînchirierea fără contract 
scris, în scopul vădit de o o- 
coli aplicarea dispozițiilor pre
zentului articol, constituie in- 

’ fracțiune' și se pedepsește < ii ' "" 
închisoare de la o luna la un 
an sau cu amendă.

Ori de cîte ori celelalte fap
te prevăzute în prezentul ar
ticol se savîrșesc în astfel de 
condiții încit potrivit legii pe
nale constituie infracțiuni, a- 
cestea vor fi urmărite, jude
cate și sancționate conform 
legii penale.

ART. 18. Subînchirierea su
prafeței acordate peste norma 
locativă categoriilor de persoa
ne stabilite în conformitate cu 
prevederile ort. 7, alin. 3 e&le 
interzisă.

încălcarea prevederilor aline
atului precedent atrage pier
derea dreptului locatarului la 
suprafața acordată peste nor
ma locativă, fiind aplicabile și 
dispozițiile alineatelor 6 — 3 
și 10 ale art. 17.

ART. 19. Persoanele care se 
mută definitiv în altă locali
tate își păstrează dreptul de 
folosință asupra locuinței ce 
dețin, cel mult 6 luni dc la 
data mutării, fără a o pute:» 
sutînchirla pe această perioa
dă.

ART. 20. In cazul persoane
lor care sînt transferate în 
interes de serviciu în altă lo

Capitolul IV
Stabilirea și plata chiriei

ART. 27, Chiria pentru locu
ință se fixează potrivit cu » 
tariful dc baza, gradul dc con
fort al locuinței, salariul tari
far lunar sau pensia chiriașu
lui.

ART. 28. Tariful'de bază al

Categoria suprafețelor

pină 
la 
800 
lei

— la suprafdta locui- 1,80 
bilă (lei/mp)

— la suprafața depen
dințelor (bucătărie, 
chici netă, baie, că
mară. vestibul, an
treu, tindă, veranda, 
(uloar, debara, ofi
ciu) (lei/mp) 0,72

— la suprafața terase
lor acoperite, boxe
lor in subsol și al
tor dependințe in 
folosință exclusiva 
(lei/mp) 0.36

ART. 29. Pentru chiriașii 
care nu sint salariat» sau pen
sionari se aplică tariful prevă
zut pentru salariat! cu peste 
1 600 lei salariu, cu excepția 
acelora care primesc ajutor 
sociah cărora li se aplica tari
ful de bază prevăzut pentru 
cei cu salariu sau pensie pină 
la 800 lei lunar.

Membrii cooperativelor meș
teșugărești sînt asimilați cu 

calitate, spațiul ocupat de 
acestea și dc membrii famili
ei cu care se mută devine dis
ponibil, la obținerea altei lo
cuințe in localitatea respecti
vă.

ART. 21. Nici o persoana nu 
i oale fl evacuată din locuința 
definulPi în mod legal docil in 
cazurile și în condițiile prevă
zute do lege.

ART. 22. In exiz de divorț, 
dacă solii nu ou convenit all- 
lel, beneficiul contractului pri
vitor la locuință folosește so
lului căruia i s-au dot in în
grijire copiii. Iar în cazul etnd 
nu sînt copii, solului rare a 
obținui divorțul.

In toate celelalte situații In
stanța caro pronunță divorțul 
v.i hotărî care dintre soli va 
avea beneficiul < ontmctului 
privitor la locuință.

ART. 23. Persoanele care o- 
cupă fără contract de închiri
ere o suprafața locativă din 
fondul locativ aflat in admi
nistrarea întreprinderilor de 
slaiț prevăzute in articolul 1. 
alineatul I vor ii evacuate, fără 
atribuirea altei suprafețe lo
cative, pe baza o'eclziei comi
tetelor executive ale consilii
lor populare alo municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucu
rești. orașelor și comunelor.

Evacuarea se face de către 
Întreprinderile care au în ad
ministrare fondul locativ de 
stat prevăzut în alineatul pre
cedent, iar în caz de opunere, 
evacuarea se face împreună 
cu organele de miliție.

ART. 24 Locatarii principali 
și cei ce locuiesc împreună cu 
aceștia pierd dreptul de folo
sința a suprafeței locative șl 
vor fi evacuați fără atribuirea 
altei suprafețo locative, in 
următoarele cazuri :

a) dacă pricinuiesc însem
nate stricăciuni locuinței, clă
dirii în care aceasta este situ
ată, instalațiilor și accesoriilor 
acestora, precum .și oricăror 
alte bunuri aferente lor. sau 
a'acă înstrăinează lata drept 
părți ale acestora;

b) dacă prin comportarea 
lor fac imposibila conviețuirea 
pentru alti locatari din același 
apartament sau clădire, ori 
împiedică folosirea normală a 
loctri-nțeâ de către alti locatari;

c) dacă locuința a fost ob
ținută ca urmare a suvîrșirii 
infracțiunii de filodormă sau a 
altor infracțiuni';

(I)’dacă nu plătesc cu rea 
credință timp de 3 luni con
secutiv chiria sau cota-p>arte a 
cheltuielilor ce le revin potri
vit dispozițiilor legale.

Daca în cursul procesului
de evacuare se plătește suma 
datorată, instanța va pu-tea
respinge cererea, obligind pe
pirît la plata cheltuielilor de 
judecată. Instanța va admite
totuși cererea de evacuare 
dacă împotriva locatarului s-a 
pronunțat anterior o hotărîre 
definitivă prin care a fost obli- 
qat la plata chiriei ori la cota- 
partc a cheltuielilor ce-i revin, 
sau la plata cheltuielilor de ju
decată.

Evacuarea locatarilor in ca
zurile prevăzute de prezentul 
articol se dispune de instanța 
judecătorească.

ART. 25. Cînd interese de 
stat impun folosirea unor clă
diri proprietate de stat, muta
rea locatarilor din aceste clă
diri în alte locuințe corespun
zătoare se dispune prin hotd- 
rîre a Consiliului de Miniștri.

ART. 26. Locatarii principali 
au dreptul să facă intre ei 
schimb de locuință, cu aproba
rea unităților socialiste prevă
zuta la articolul 1.

chiriei este unic pe Întreg cu
prinsul tării, indiferent de pro
prie tai'.

Tariful de bază lunar este 
col prevăzut in tabelul de mai 
jos :

Tariful de bază in funcție de 
salariul tarifar sau pensia 

chiriașului
801- 1 101- 1 301- peste
100 1 300 1 600 l 600

lei lei lei lei

2,20 2,40 2.50 2.70

0,88 1,00 1,00 1.00

0.50 0,50

salariatil, luîndu-se ca bază dc 
calcul retribuția tarifară a ca
tegorici de încadrare.

ART. 30. Persoanele Incapa
bile de muncă din cauza bă- 
trinețli sau boli și lipsite, do 
mijloace, precum și studenții 
(ara alte venituri decît cele 
provenite din bursă, care lo
cuiesc singuri, plătesc chiria 
calculată la tariful de bază 
prevăzut pentru salariul tarifar 

soi» pensia chiriașului pină la 
«00 tal.

ART. 31. Calculul chiriei 
pentru locuința ocupată de o 
familie în oara sint mai multi 
sdlartați sau pensionari se 
va face pe baza salariului ta
rifar lunar sau r®nsiei celei 
mai mori.

ART. 32. Tartful de bazu so 
majorează cu 30 la suta pen
tru locuințele cu tncălziie cen
trală sau gaze la solie ori se 
reduce, după caz, pentru in- 
treaqo suprafață locuibilă, 
după cum urmează:

— 15 la sută pentru came
rele situate la subsol sau în 
mansarde aflate direct sub a- 
copcrlș i

— 10 la sulă pentru locuin
țele lipsite de instalații de 
apa, canal, electricitate sau 
numai de una ori unele dintre 
acestea ;

— 10 Ia sută | entru locuin
țele construite din materiale 
de construcție Inferioare ca: 
paiantă, chirpici șl lemn.

Reducerile se aplică cumu
lativ.

ART. 33. Pentru suprafața lo
cuibilă excedentară caro de
pășește norma locativă, la ta
riful dc bază se aplică o ma
jorare progresiva dc:

— 25 la sută pentru primi 
10 mp ;

— 50 la sută pentru următo
rii 10 mp ;

— 100 ia sută pentru rostul 
suprafeței locuibile.

Pentru chiriași cu un venft 
mediu pe membru de familie 
mai mare dc 900 lei lunar, ca
re nu cumpăra locuința ce o 
ocupă in condițiile și in ter
menul prevăzut de lego, chi
ria calculata potrivit art 28— 
33 se majorează după cum ur
mează *

Capitolul V
Normarea, repartizarea 

si stabilirea chiriei
»

pentru fondul locativ 
cu alta destinație decît 

aceea de locuință
ART, .37. Suprafețele locati

ve eu altă destinație decît a- 
ceea de locuință, aflate în ad
ministrarea directă sau, după 
caz, in proprietatea organiza
țiilor socialiste, a altor persoa
ne juridice, precum și a per
soanelor fizice, folosite ca bi
rouri, sint supuse normării.

Pentru flecare salariat cu 
munca de birou se va folosi 
o suprafața medie ce nu va 
depăși 5 mp calculată pe în
treaga unitate cu excepția ce
lor care lucrează la planșetă 
și a altor categorii dc salariați 
stabilite de Consiliul de Mi
niștri, pentru care suprafața 
medie nu va depăși 6 mp de 
fiecare salariat.

Suprafața locativă folosită 
ca birouri și care depășește 
suprafața rezultată din aplica
rea dispozițiilor prevăzute In 
alineatul precedent constituie 
suprafața locativă excedenta
ră.

Prin hotărîre u Consiliului 
de Miniștri se vor stabili 
funcțiile din unitățile socialis
te pentru care se poate acor
da o cameră (biroul separată, 
precum și limitele do spațiu.

ART. 38. Repartizarea supra
feței locative cu altă destina
ție decit aceea de locuință se 
face de către:

- Consiliul de Miniștri pen
tru organele centrale dc stat, 
cooperatiste și ale altor orga
nizații obștești;

— organele centrale ale ad
ministrației de stat, pentru su
prafețele locative aflate in ad
ministrarea directa a organi
zațiilor subordonate acestor 
organe ;

— organele locale alo admi
nistrației de stat, pentru supra
fețele locative aflate in admi
nistrarea directă a organizați
ilor subordonate acestor or
gane. in proprietatea altor 
persoane juridico, precum și a 
persoanelor fizice.

Pentru nerespeclarea preve
derilor referitoare la norma
rea spațiului locativ cu altă 
destinație, conducătorii unită
ților socialiste vor fi sancțio
nați disciplinar sau cu amen
da între 1 000 — l 500 lei.

ART. 39. Garajele proprieta
tea unităților socialiste se re
partiza ză de către comitetele 
executive alo consiliilor popu
lare ale municipiilor, sectoare
lor municipiului București, o- 
rașeior și comunelor .acordîn- 
du-se prioritate persoanelor 
juridice sau fizice care au se
diu) sau locuiesc în clădirea 
sau în apropierea clădirii în 
care este situat garajul. Gînd 
sînt mai multi solicitanți, din
tre care unul este o organiza
ție socialistă, repartizarea se 
face acesteia. Garajele pot fi 
repartizate in folosință comună 
cînd capacitatea lor și condiți
ile de acces permit aceasta.

Persoanele juridice șl fizice 
care dețin cu chirie garaje 
proprietate de stal pot face 
s< himb de garaje, substituin- 
du-se în drepturi și obligații, 
< u aplicarea in mod corespun
zător a prevederilor privind 
schimbul de locuințe.

ART. 40. Tariful de bază al

— cu 50 la sută pentru cei 
.cu un venit mediu lunar pe 
membru dc familie cuprins in
tre 901 și I 500 lei ;

— cu 75 la sulă pentru tel 
cu un venit ntediu lunar pe 
membru do familie cuprins in
tra I 501 si 2 500 tai ,

— cu 100 Iu sulă pentru cei 
cu un venii mediu lunar pe 
membru de familie peste 2 500 
lei.

ARI. 34. Li chiria < alcul.ilă 
potrivit articolelor 28—33 se 
adaugă 12 Ici lunar pentru ba
ia cu cadă și 8 lei lunar pen
tru baie numai cu duș.

ART. 35. Chiria pentru su
prafața subîhchirlată este e- 
qală cu chiria nlerenlă supra
feței locuibile subîncliiriah- șl 
a dependințelor la care ura ac
ces sUbchirlașul, cu o majora
re de pină la 15 la sută. In 
cazul in care acest spațiu es
te mobilul, majorarea poale li 
pină la 150 la sulă, in raport 
de confort.

ART. 36. Chiria datoiată de 
salariatul uffei organizații de 
stal, al unei organizații coope
ratiste ori al altei organizații 
obștești, pentru locuința deți
nută in clădirile proprietate 
de stal, se va retine de către 
acea organizație pe slutul de 
salarii din remunerația lunară 
cuvenită ocestuia indiferent 
de orice ale rețineri, chiar da
că prin aceasta se depășesc li
mitele prevăzute de art. 109 
din Codul de procedură civilă. 
Modalitatea reținerii se stipu
lează in contractul de închi
riere.

Chiriașii, alții decil cei pre
văzuti în alineatul precedent, 
vor plăti chiria în condițiile 
prevăzute în contractul do în
chiriere.

chiriei lunare pentru suprafe
țele' locative cu altă destina
ție decit aceea do locuință 
este unic pe întreg cuprinsul 
tării, indiferent de proprietai. 

/ART. 41. Tariful de bază al 
chiriei lunare pentru suprafa
ța locativă folosită pentru bi
rouri este :•

a) pentru organizațiile so
cialiste, 3,50 lei/mp ;

b) pentru persoanele juridi
ce. altele decît organizațiile 
socialiste, precum și pentru 
persoanele fizice, 5 lei/mp.

Pentru suprafața locativă 
excedentară folosită ca birouri 
se plătește o chirie majorată 
do 100 la sută fată de tariful 
de bază.

ART. 12. Tariful de bază al 
chiriei lunare pentru suprafața 
locativă folosită în alte sco- 
puri docil pentru birouri este;

a) pentru suprafața locativă 
folosită pentru activități so- 
clal-culturale, precum și pen
tru cazarea unor specialiști,
2,50 ldi/mp ;

b| pentru suprafața locati
vă folosită pentru ateliere de 
către artiștii plastici și mese
riașii autorizați, 3 lei/mp ;

c) pentru suprafața locativă 
folosită pentru activități co
merciale, industriale și pre
stări dc servici în municipiul 
București, 8 tai/inp, iar pen- 
tru depozite, 7 lei/mp-

La celelalte municipii, pen
tru suprafața locativă folosita 
pentru activități comerciale, 
industriale și prestări de ser
vicii, tariful de bază este do 
6 lei/mp, iar pentru depozite 
este do 5 lei/mp.

In orașe, pentru supralata 
locativă folosită pentru activi
tăți comerciale, industriale si 
prestări de servicii, tariful de 
bază este de 5 lei/mp, iar pen
tru depozite este de 1 lei/mp.

In localitățile rurale tariful 
de baza prevăzut pentru su
prafețele locative cu altă desti
nație situate în orașe se re
duce cu 30 la sută ;

d) pentru suprafața locativă 
a garajelor lolosite de organi
zațiile socialiste, de alte per
soane juridice $i de persoane
le lizice, 3 lei/mp.

Plata chiriei pentru garaje 
închiriate salariatilor se face 
in condițiile prevăzute de arti
colul 36.

ART. 43. Tariful de baza al 
chiriei lunare prevăzut la ar
ticolele 41 si 42 se majorează 
cu 30 la sulă pentru suprafața 
locativă dotată cu încălzire 
centrală sau gaze la sobe ori 
se reduce, după caz. pentru 
întreaga suprafață locativă, 
după cum urmează t

— 10 la sută pentru clădiri
le lipsite de instalații de apă, 
canal, electricitate sau numai 
una ori unele dintre acestea ;

— 15 la sută pentru supra
fața locativă folosită pentru 
birouri situate la subsol sdu 
in mansarde aflate direct sub 
acoperiș, care nu au fost desti
nate prin conslrueție acestui 
scop ;

— 50 la sută pentae suprafa-

(Continuar*  In pag. a 4-a)

princir.il


4 VINERI O MARTIF 1973

PROIECT DE LEGE
privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor 

dintre proprietari și chiriași
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege

(Urmare din pag. a 3-a)

ta localivă folosit-, de coope
rativele de invalizi.

Reducerile se aplică cumula
tiv.

Tarifele pentru băile și du
șurile existente în spatii cu 
altă destinație decît aceea de 
locuință slnt cele prevăzute 
la ort. 34.

ART. 1-1. Pentru curiile și 
grădinile aferente suprafețelor 
locative, indiferent de desti
nație, tariful anual al chiriei 
este de 1 leu/mp.

Capitolul VI
Obligațiile organizațiilor 
de stat care închiriază 

și ale chiriașilor în legătură 
cu întreținerea, repararea 
și folosirea fondului locativ 

de stat cu destinația 
de locuință

ART. 47. Organizațiile de 
stat care închiriază suprafețe 
locative cu destinația de lo
cuință sînt obligate la: repa
rarea și înlocuirea tuturor e- 
lementelor de construcții și 
instalații din exteriorul clădi
rii și al anexelor ci. a ele
mentelor de instalații aferente 
clădirii — ascensor, hidrofor, 
instalație de încălzire centra
lă și preparare a apei calde, 
puncte termice, crematorii — 
precum și efectuarea transfor
mărilor instalațiilor de ardere 
ca urmare a schimbării com
bustibilului.

Suprafața focațivă închiria
tă se predă chiriașului in sta
re normală de folosință.

\RT. 48. Chiriașii sînt obli
gați la plata chiriei, precum 
și la întreținerea și repararea 
elementelor de construcții și 
instalații din interiorul locu
inței și ale părților de folo
sință comună ale clădirii și 
anexelor acesteia.

Chiriașii sînt obligați la re
pararea și înlocuirea elemen
telor de construcții și insta
lații deteriorate ca urmare a 
folosirii lor necoresDunzătoa- 
re, indiferent dacă acestea 
sînt in interiorul sau exterio
rul clădirii.

Capitolul VII

Dispoziții cu privire 
la locuințele construite 

din fondurile proprii 
ale întreprinderilor 

și organizațiilor 
economice de stat

ART. 51. Suprafețele locati
ve din clădirile proprietate de 
stat construite de întreprin
deri și organizații economice 

de stat din fonduri proprii, a- 
llate in administrarea lor, se 
închiriază de către conduce
rile acestora numai salariați- 
lor lor.

Contractul de închiriere a 
suprafețelor locative prevăzu
te in alineatul precedent este 
accesoriu al contractului de 
muncă.

In cazul în care contractul 
de muncă încetează, chiriașii 
respectivi sint obligati să e-

ART. 45. Contractul de în
chiriere pentru suprafețele 
locative cu altă destinație de
ci t aceea do locuință se în
cheie în formă scrisă, pe baza 
ordinului dc repartizare in 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi.

ART. 46. Litigiile in legă
tură cu repartizarea, deținerea 
sau folosirea suprafeței loca
tive cu altă destinație decît 
iiceca de locuință vor fi solu
ționate de către organele de 
arbitraj, cind toate părțile 
sint organizații socialiste.

ART. 49. Chiriașii sint obli
gați să plătească cu regulari
tate cotele ce le revin din 
cheltuielile de întreținere și 
reparare a părților și instala
țiilor dc folosință comună a- 
le clădirii, iar la încetarea 
contractului de închiriere sînt 
obligați să predea suprafața 
localivă in stare de folosință, 
ținindu-se seama de starea în 
care a fost închiriată.

In cazul ncindeplinirii de 
către chiriaș a obligațiilor pe 
care le are cu privire la în
treținerea și repararea locuin
ței proprietate de stat, lucră
rile necesare vor fi executate 
de către unitatea sau organi
zația care închiriază, urmind 
ca contravaloarea acestor lu
crări să fie recuperată de la 
chiriași.

Chiriașii vor plăti in între
gime, pentru toate persoane
le- cu care locuiesc, cheltuie
lile pentru apă, canalizare, i- 
luminat, încălzire, precum și 
alte cheltuieli ce decurg din 
folosirea părților și instalații
lor comune ale clădirii.

ART. 50. In locuințele pro
prietate de stat se interzice 
chiriașilor să execute modi
ficări dc spatii sau alte modi
ficări constructive.

libereze locuința deținută, în 
termen de 3 luni de la înce
tarea contractului de muncă.

Salariatii întreprinderilor și 
organizațiilor economice de 
stat cărora li s-au închiriat 
locuințe în condițiile primului 
alineat și care au lucrat în 
întreprinderea respectivă cel 
puțin 10 ani au dreptul să 
le dețină și după pensionarea 
lor.

In caz de deces al salaria
tului sau pensionarului, eva
cuarea soțului sau a celorlalți 
membri ai familiei sale care 
locuiesc cu acesta nu se va 

putea lace decît cu atribuirea 
unui spațiu locativ corespun
zător.

ART. 52. Supra la to locativ?, 
aflată in administrarea direc
tă a întreprinderilor sau or
ganizațiilor economice de 
stat poale face obiectul schim
bului numai intre salariatii a- 
celeiași unități și cu aproba
rea conducerii acestora.

ART. 53. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare vor 
lua măsuri pentru identifica
rea spațiilor de locuit destina
te unor camere oficiale sau 
casc de oaspeți și pentru în
chirierea lor in conformitate 
cu prevederile prezentei legi. 
Spatiile de acest fel aflate în

Capitolul VIII

Dispoziții cu privire 
la locuințele de serviciu 

și la căminele muncitorești 
pentru tineret

ART. 55. Se consideră locu
ință dc serviciu suprafața lo- 
cativă aflată in administrarea 
directă a unei unilăli socialis
te de stat, situată în incinta 
unității ori in imediata apro
piere a acesteia sau a locu
lui dc muncă, destinată cazării 
salariaților și membrilor lor 
de familie, în cazul în care 
prezența permanentă a salari- 
nților în preajma locului de 
muncă este impusă de carac
terul specific al muncii.

ART. 56. Modul și condițiile 
de folosire a locuințelor de 
serviciu și a terenurilor afe
rente fac obiectul unui con
tract de închiriere, ca acceso
riu al contractului de muncă. 
Dispozițiile prezentei legi pri
vitoare la normarea spațiului 
locativ se aplică și locuințe
lor de serviciu.

Salariatii și familiile lor ca
re ocupă locuințe de serviciu 
pierd dreptul dc folosință a 
acestora odată cu desfacerea 
contractului de muncă din ini
țiativa sau din vina lor.

ART. 57. Căminele muncito
rești pentru tineret sint desti
nate cazării tinerilor muncitori 
și specialiști, care nu dispun 
de alte posibilități de cazare 
în localitatea unde-și au locul 
de muncă. Căminele muncito
rești pentru tineret sint admi

Capitolul IX

Dispoziție cu privire 
la locuințele proprietate 

personală
ART. 60. Apartamentul pro

prietate personală care este 
locuit de proprietar și familia 
sa va fi normat și folosit ast
fel :

a| Proprietarul și familia sa 
au dreptul la o suprafață co
respunzătoare nevoilor lor de 
locuit. La determinarea nevo-, 
ilor de locuit se are în vede
re a fiecărui membru al fami
liei sa-i fie asigurată cile o 
cameră și. deosebit de acestea, 
încă cel mult două camere 
pentru care ya plăti un impo
zit majorat.

Proprietarul poate închiria 
o parte din această suprafață, 
inclusiv sub formă de cameră 
mobilată.

b) Camerele separate ce 
depășesc nevoile de locuit a- 
le proprietarului și familiei 

Incinta întreprinderilor sau In 
apropiat ca acestora vor li în
chiriate < adrclor do conduce
re din întreprinderile respec
tive. pentru <i putea interveni 
în mod operativ, in caz de 
necesitato.

Do asemenea, vor lua mă
suri pentru a se amenaja pe 
oraș spatii comune destinate 
cazării temporare a unor sa- 
lariați, care să funcționeze pe 
principiul hotelurilor.

ART. 5-1. Dispozițiile prezen
tei lcqi se aplică în mod co
respunzător și locuințelor con
struite din fondurile întreprin
derilor și organizațiilor .eco
nomico dc stat.

nistrate de către întreprinderi 
socialiste de stat.

ART. 58. Pentru folosirea 
locurilor în căminele muncito
rești pentru tinerel, locatarii 
vor plăti un tarif lunar.

Comitetul de Stat pentru 
Preturi, Ministerul Finanțelor 
cu consultarea Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicalelor și a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist vor stabili metodo
logia unitară de calcul al ta
rifului, astfel incit să se a- 
coperc cheltuielile de întreți
nere si funcționare a instala
țiilor comune, folosirea mobi
lierului și cazarmamentului, 
precum si toate celelalte chel
tuieli reprezentind diferite 
servicii prestate locatarilor.

Tarifele diferențiate pe ca
tegorii de cămine vor ti sta
bilite de Consiliul de Miniștri.

ART. 59. Sarcinile adminis
trației, căminului, drepturile și 
obligațiile locatarilor, precum 
și ale personalului căminului, 
modul de utilizare a bunurilor 
de folosința comună, măsurile 
de asigurare a ordinii și dis
ciplinei în cămin se stabilesc 
prin regulament interior de 
funcționare, aprobat de Comi
tetul sau Consiliul oamenilor 
muncii — după caz — din în
treprinderea care are in admi
nistrare căminul respectiv.

sale — determinate potrivit 
celor arătate la lit. a. — vor 
fi îiîchiriate de proprietar, in
clusiv sub forma camerelor 
mobilate.

In cazul în care proprieta
rul nu închiriază camerele 
prevăzute la alineatul prece
dent, comitetul executiv al 
consiliului popular le poale 
închiria persoanelor îndreptă
țite.

Pentru toate camerele care 
depășesc nevoile de locuit île 
proprietarului și familiei sale 
se plătește un impozit majorat.

Închirierea spațiilor prevă
zute în prezentul articol se 
face numai pe bază de con
tract încheiat în formă scri
să, înregistrat la administrația 
financiară, cu stipularea, în 

mod obligatoriu a tarifelor și 
termenelor, conform dispozi
țiilor alineatelor 3, 5-8 șl 10 
din ari. 17 și ale celor din 
aii. 35; aceste dispoziții sint 
aplicabile și în cazul spațiilor 
proprietate personală, subin- 
chiriate.

Prevederile prezentului arti
col se aplică Și in cazul in 
care proprietarul este transfe
rat in interes de serviciu in 
altă localitate, iar o parte din 
familia sa cu care a locuit a 
rămas in apartament,

ART. 61^Apartamentul pro
prietate personală care nu es
te locuit de proprietar ' și la- 
milia sa este supus în inlreqi- 
me normării și închirierii, in 
condițiile prevăzute pentru 
fondul locativ de stat,

ART. 62. Dispozițiile art. 60 
și 61 se aplică numai aparta
mentelor proprietate persona
lă situate în mediul urban.

.ART. 63. Dispozițiile prezen
tei legi privind obligațiile or
ganizațiilor de stat care închi
riază și ale chiriașilor ce de
țin supralețe locative propri
etate de stat se aplică în mod 
corespunzător și suprafețelor 
locative proprietate personală.

ART. 64. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare vor 
sprijini, la cerere, persoanele 
care au locuință proprietate

Capitolul X

Asociația locatarilor
ART. 65. In clădirile cu mai 

multe apartamente, locatarii 
principali, persoane fizice sau 
jurdicc, constituie dc drept o 
asociație a locatarilor, avind 
ca scop buna gospodărire a 
părților și instalațiilor de folo
sință comună ale clădirii, în
casarea la timp a cotelor din 
contribuție la plata cheltuieli
lor comune și promovarea u- 
nei atitudini juste față de avu
tul obștesc și respectarea nor
melor de conviețuire socialistă. 
Asociații de locatari sg pot

Adunarea festivă consacrată
Zilei de 8 Martie

Sărbătorirea Zilei de 8 
Martie — Ziua Internațio
nală a Femeii — a fost’ 
marcată, joi după-amiază, 
în Capitală printr-o aduna
re festivă, care a avut loc 
la sala Ansamblului Rapso
dia Română.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al G.G. al 
P.C.R., prim-secretar al co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Emil 
Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor
nel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 

personală, dar hu locuiesc In 
ele, să se mute în aceste lo
cuințe. In acest scop, vor în
chiria persoanelor care dețin 
locuințele respective, fie locu
ințele oferite în schimb de 
proprietari, fie alte locuințe 
din fondul locativ dc stat, cu 
respectarea dispozițiilor legale 
privind normarea suprafețelor 
locative.

Chiriașii și familiile lor ca
re urmează să elibereze locu
ința potrivit alineatului prece
dent, dar au contract pentru 
construirea sau cumpărarea u- 
nci locuințe în condițiile legii 
pentru dezvoltarea construc
ției dc locuințe și vinzarea dc 
locuințe din fondul de stat că
tre populație, precum și ‘cei 
care urmează să se mute în 
locuința proprietate personală 
deținută cu chirie de alte per
soane, vor preda locuința pe 
care o dețin la mutarea lor 
în locuința construită, respec
tiv cumpărată sau eliberată 
de chiriași.

Suprafața localivă din apar
tamentul proprietate persona
lă care se eliberează prin mu
tări sau din alte cauze va fi 
pusă la dispoziția proprietaru
lui și familiei sale, la cererea 
acestuia, fără a se putea exer
cita do către alți locatari drep
tul de extindere.

constitui și pe grupe de clă
diri.

Asociația locatarilor dobin- 
dește personalitate juridică, 
de la data înregistrării la ad
ministrația financiară sau Ta 
circumscripția financiară.

Asociația locatarilor repre
zintă interesele membrilor săi 
in relațiile cu persoanele fizi
ce și juridice.

Asociația locatarilor este re
prezentată în fața organelor 
stalului de către un împuter
nicit desemnat de adunarea 
qenerală a asociației locatari
lor.

al P.G.R., dr. ing. Elena 
Ceaușescu, membru al G.G. 
al P.C.R., director general 
al Institutului central de 
cercetări chimice, prof. ing. 
Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, activiste de pârtia', 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
vechi militante ale mișcării 
de femei din țara noastră, 
muncitoare, țărănci coope
ratoare, cadre didactice și 
medicale, artiste, studente, 
gospodine.

In sală se aflau lucrătoa
re din întreprinderi și ins
tituții bucureștene, activis
te de partid, ale organiza
țiilor de masă șl obștești. 
Erau, de asemenea, prezen
te soții ale șefilor unor mi
siuni diplomatice acreditați 
Ia București.

Despre semnificația zilei 
de 8 Martie a vorbit prof.

Ilotărlrile adunării gene
rale a asociației localurilor 
prin care se încalcă preve
derile legale sau statutare 
pot fi atacate Ia instanțele 
judecătorești.

ART. 66. Modul de orga

Capitolul XI

Dispoziții comune, 
tranzitorii și finale

ART. 67, Orice litigii în 
legătură cu aplicarea pre
vederilor prezentei legi se 
soluționează de instanțele 
judecătorești, cu excepția ce
lor date în mod expres în 
competența altor organe

ART 68. Fondul locativ 
propri eta tea organ izați i 1 or
cooperatiste sau altoi- orga
nizata obștești, este su
pus normării.

Organizațiile cooperat5 le 
șî alte organizații obștești 
vor aplica în' mod corespun
zător, cu privire la fondul lo
cativ pe care îl au în pro
prietate, dispozițiile prezentei 
legi.

ART. 69. Personalul do de
servire al clădirilor cu mai 
multe locuințe, precum si 
personalul casnic, care de
țin suprafața localivă ca ac
cesoriu al contractului de 
muncă;- pierd dreptul de fo
losință a acestei suprafețe o- 
dată cu încetarea contractu
lui dc muncă, fără a Ii se a- 
tribui altă suprafață locativâ.

Camerele de ser* ,;'”'n afe
rente apartamentelor se pot 
închiria numai cu ''-dnl 
locatarului principal sau, du
pă caz al proprietarului.

ART. 70. Pretinderea sau 
primirea, direct sau indirect, 
de bani sau orice alt folos 
material — filodormă — pentru 
a indica persoana căreia ur
mează a i se închiria o supra
față locativă sau pentru a con- 

ing. Suzana Gâdea.
După ce a arătat că anul 

acesta s-au împlinit 25 de 
ani de la crearea organiza
ției unice a femeilor din 
$ara noastră, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor a spus : Participînd 
cu întreaga capacitate și 
competență, cu toate puteri
le Ia realizarea cincinal •> 
înainte dc termen, vom da 
o nouă dimensiune patrio
tismului nostru înflăcărat, 
vocației noastre de cons
tructori. devotamentului 
nostru față de cauza socia
lismului, vom aduce noi 
mărturii ale voinței noastre 
dc pace, noi contribuții la 
împlinirea idealurilor do 
colaborare, la afirmarea as
pirațiilor umaniste, pașnice 
ale popoarelor.

Tntr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. partici
pantele la adunc-n nn a- 
dresat o telegramă Comita

nizare și funcționare a aso
ciației locatarilor, precum i 
modul de folosire a miilonce- 
lor bănești și materiale se 
vor stabili prin statutul tip 
al asociației locatarilor, apro
bat prin hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri.

simli la închirierea ori schim
bul unei suprafețe lom live, 
cind legea <-onnîtioneazd în
chirierea sau schimbul de o 
asemenea indicare sau consim
țire, constituie Infracțiune și 
se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.

Cu aceeași pedeapsă se sanc
ționează plata, direct sau in
direct, a unei filodorme, pre
cum și intermedierea de ase
menea fapte, in scopul arătat 
la alineatul precedent.

Sancțiunea nu se aplică ce
lui rare plătește filodormă 
dacă denunță fapta, din pro
prie initial ivii, de îndată ce a 
făcut plata.

ART. 71. Primirea unei chi
rii mai mari decît cea legală 
se pedepsește cu închisoare 
de la o lună la un an sau cu 
amendă.

ART. 72 Folosirea fondului 
locativ'*  aflai în administrarea 
Ministerului Afacerilor Exter
ne se reglementează prin ho- 
tărîre a Consiliului de Miniș
tri.

ART. 73. Cateqoriile de per
soane care au dreptul ta o 
cameră în plus, cu majorarea*  
corespunzătoare a chiriei, pre
cum și orice alte măsuri de 
executare a prezentei legi, se 
stabilesc prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

ART. 74. Prezenta lege intră 
in vigoare la d'ata de...

ART. 75. Pe data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
abrogă...

tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, între altele: • 

încredințăm conducerea 
partidului, pe diu 
tră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că mi
lioanele dc femei din țara 
noastră, animate de înalte
le idealuri ale socialismu
lui și comunismului, vor fi 
mereu prezente la chema
rea partidului contribuind 
la tot ce angajează prezen 
tul și viitorul țării, pentru 
făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate 
pentru ca România să ur
ce noi trepte ale progresu
lui, prosperității și civili
zației socialiste.

★
Manifestări consacrate 

Zilei Internaționale a Fe
meii au avut loc în nume
roase localități din țară.

(Agerprcs)

I

DUMINICĂ. 11 MARTIE

8,00 Gimnastica pentru toti;
8,15 PeDtru sănătatea dv.;
8.30 Cravatele roșii ;

10,00 Viața salului ;
11,10 Omui șl muzica lui j 
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune in limba 

maghiară ;
14,00 — 18,10 360 de grade...
18,15 Film seria) pentru ti

nerei. Plerduti in spa
țiu. Episodul ' XX — 
„Revolta androizilor*  ;

19,00 Vetre folclorice ..Tăcu
ta" de pe Valea Fru
moasei. Film realizat 
in satul Laz. de pe Va
lea Sebeșului

19,20 1001 de seri ;
19.30 Tele jura al. Săp'ămina

politică internă >1 in 
•^natlenal I te una gin ii

20. Reportajul «ăpîăminfi. 
Secii» £

20,3u Fîiai ^rc-Btlc, Anna ce
lor l 006 Pro
ducție a «radtcwllor
engleze. RJ chard
Burton, Bu-

(rene Papas i
22,40 Telejurnal ■,
22,50 Duminică sportivă.

LUNI. 12 MARTIE

17.30 Curs de limba france
ză. Lecția a 45-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 La ordinea zilei, Azi. 

județul Botoșani

18.20 Căminul ;
19,00 Scena. Emisiune de ac 

tualitate și critică tea 
trală ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — Cauză a În
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptăminil. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ;

20,05 Ancheta T.V. Convie
țuire ;

20,45 Roman foileton Piatra 
Lunii. Episodul V (ul- 
limul);

21.30 Revista literar-arlistică 
T.V.;

22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei. O 

seară la Teatral mu
zical „N. Leonard" din 
Galați.

MARȚI, 13 MARTIF

9,00 Teleșcoală. Biologie ;
9,30 Matematică -,

10.00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Avanpremieră ;
10,15 Teleenciclopedia (relu

are) ;
10,55 Reintîlnire cu baritonul 

Nicolae Herlea (relua
re) ;

11,05 Tclecinemateca pentru 
tinerel. „Reportaj cu 
ștreangul dc git" ;

12,25 Pe-un picior de plai 
(reluare);

12,45 52 de initiative in 52

de săptămini (reluare,). 
13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba rusă.

Lecția a 44-a (reluare); 
18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18,10 Tehnic club ; 
18,<10 Panoramic științific j
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainie de 
termen — Cauză a în
tregului popor -, 

20,00 Cîntecul săptăminil. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ;

20,05 Reflector ;
20.20 Seară de teatru, ©spă 

tul scafandrilor — de 
Ilie Păunescu ;

21.45 Poșta T.V. ;
22,00 24 de ore. Contraste în 

lumea capitalului ;
22.30 Gala maeștrilor. Bale 

rina Ileana Iliescu.

MIERCURI, 14 MARTIE

9,00 Curs de limba engleza. 
Lecția a 44-a ;

9,30 De la alfa la omega ; 
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,15 Avanpremieră ;
10.20 Prim-plan Mircea Un- 

qureanu (reluare;;
10.45 Film serial. Pe vymele 

lui Gaplja ;
11.45 La ordinea zilei. Azi, 

judelui Botoșan , iclu- 
are);

12,00 Revista literară T.V,

(reluare);
13,00 Telejurnal ;
17,30 Curs de limba germa

nă. Lecția a 44 a (re
luare) ;

18.00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Întrebări și răspunsuri

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

pe temele: România — 
'ară in curs de dezvol
tare. Corelația at'ă-e- 
lică ;

18,40 O cunună-i tara ntrea- 
gă. Program susținut 
de Maria Ciob mu, Ma
ri. i Enache Pop, h.n 
Dolănescu și Petre Să- 
bădeanu ;

19,00 Timp și anotimp in a- 
gricultură ;

19,20 1001 dc seri;
19,30 Telejurnal,

Cincinalul înainte de 
lermen - Cauză a în
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptăminil. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ;

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Tclecinemateca. Ciclul 

Ingrid Berqman. Fasci
nație ;

22,15 24 do ore. România in

lume ;
22,45 Stadion.

JOI. 15 MARTIE

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 46-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiută;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Tehnic-club (reluate);
10,40 Bucureștiul necunos-

< ut. Cartierul Mihai 
Vodă (reluare),

11,00 Tclecinemateca, Fasci
nație (reluare):

12.50 Teleobiectiv (reluare);

13.10 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală;
17.30 Emisiune in limba 

maghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate}
18.40 Muzică; I
19.20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainie de 
lermen — Cauză a în
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptăminil. Un 
țărm de liniște de Va- 
sile Vasilache ;

20,05 Drumuri in istorie. Me
moria Bobîlnei ,

20.20 Pagini de umor. Retro
spectivă Wall Disney;

20.15 Tinerii despre ei înșiși;
21.15 Steaua fără nume. Mu

zică ușoară ;
22.10 24 de ore. Din țările 

socialiste ;
22.40 Aplauze pentru români.

VINERI, 16 MARTIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 45-a ;

9,30 O viata pentru o Idee ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Biblioteca pentru toii 

(reluare);
10,55 Istoria filmului sonor 

(reluare);
12,30 Moment folcloric cu 

Ana Toma (reluare);
12,40 Municipalitatea răspun

de bucureșleanului (re
luare) ;

13.30 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală;
17.30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 44-a 'reluare),
18,00 Telex;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenjie la... neatenție;
18.35 La volan. Emisiune pen

tru conducătorii auto ;
18.50 Teleconferinta de pre

să ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
lermen — Cauză a în
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptăminil. Un 
țărm de liniște dp Va- 
sile Vasilache ,

20,05 Prim-plan. Inginer Ion 
Alexandru Ber’ndan ;

20.35 Moment folcloric ;
20,45 Film artistic. Virstele 

omului. Producție a 
studioului cinemato
grafic București,

22,00 24 de ore ;
22.30 Teleqlob. R.S.F. Iugo

slavia. Itinerar montan 
— reportaj;

22.50 Interpretul prelevat. 
Norina Alexiu.

SÎMBATA. 17 MARTIE

9,00 Curs de limba qerma- 
nă. Lecția a 45-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;

10,10 Selectiuni din «misiu- 
nea-concurs „Cinlare 
patriei";

10,40 De vorbă cu gospodi
nele ;

11,00 Selectiuni din emisiu
nea „Promenada dumi
nicală" (reluării;

12.30 Cârti și idei (reluare);
13.00 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 Cunoașteți legile?
16,20 Muzică populară;
16.30 Emisiune în limba qer- 

mană;
18,1 5 Publicitate ;
18,25 Handbal feminini Uni 

versilatea Timișoara 
— Suort-Glub Leipzig, 
meci retur în semifina
lele „CuDei Campioni
lor EuroDcni11. In pau
ză 1 001 de seri;

19.30 Telejurnal.
Cincinalul înainte da 
termen — Cauză a în
tregului popor;

20,00 Cîntecul săptămlall. Un 
țărm de liniște do Va- 
silc Vasilache

20,05 52 de initiative în 52 
de săplâmîni ,

20,20 Telcenciclopedta > 
21,00 Film serial. Mannlx i
21,50 Bis la... aplauze Selec 

țiuni din galele laurea» 
Iilor Săplămîna Top 
•72;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Săplămîna sportivă j 
23,00 Soară de romanțe.
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