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Aflați despre noul sistem de tip „primul venit primul servit” pentru 

cererile de închiriere, prioritatea pentru solicitanții cu deficiențe 
de mobilitate, limitele privind taxele de verificare și raportul venit-

închiriere, precum și criteriile de selecție cu barieră minimă.
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Aveți întrebări?
Dacă sunteți proprietar sau chiriaș și aveți întrebări sau nelămuriri cu privire 
la Ordonanța referitoare la aplicare și selecție sau doriți îndrumări generale, 
contactați Oficiul serviciilor de închiriere PHB. Sunați, trimiteți un e-mail sau 
vizitați-ne în timpul programului de lucru.

Biroul de asistență al Oficiului serviciilor de închiriere
 telefon 503-823-1303

 e-m a il  rentalservices@portlandoregon.gov

 online portland.gov/rso

 vizite fă r ă  
 progr a m a re  421 SW 6th Avenue, Suite 500  

Portland, Oregon 97204

 progr a m  Lunea, miercurea și vinerea   
9-11:00 și 13-16:00

Personalul de la Oficiul	serviciilor	de	închiriere poate oferi 
informații despre legile și politica orașului și trimiteri la alte 
resurse și informații. Totuși, nu poate oferi consiliere juridică 
și nici nu poate spune unei persoane ce trebuie să facă într-o 
anumită situație.

Întrebări frecvente
Veți găsi răspunsuri la următoarele întrebări frecvente. Căutați caseta albastră 
sau sunați. 

Ce	trebuie	să	includă	o	cerere?                                             4

Poate	cere	un	solicitant	o	înregistrare	a	primirii?                             5

În	ce	ordine	sunt	procesate	cererile?                                       6

Când	poate	un	proprietar	să	refuze	să	proceseze	o	cerere?                     7

Ce	forme	de	identificare	trebuie	să	accepte	un	proprietar?                     8

Cum	este	evaluat	raportul	venit-chirie?                                   10

Ce	se	întâmplă	dacă	un	solicitant	nu	îndeplinește	 
raportul	privind	venitul	minim?	                                         10

Când	și	cum	trebuie	comunicată	o	decizie?                                 17

Ce	se	întâmplă	dacă	un	chiriaș	nesolicitant	este	refuzat?                    18

Ce	trebuie	să	includă	o	notificare	a	refuzului?                              18

Găsiți documente și formulare online

Găsiți Regulile administrative complete, formularele și notificările 
necesare online la portland.gov/rso/application-screening
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Prioritate pentru persoanele cu deficiențe  
de mobilitate* 
Atunci când, în primele 8 ore din perioada de aplicare deschisă, un 
proprietar primește o cerere de la o persoană cu un membru al gospodăriei care 
se autoidentifică a avea deficiențe de mobilitate, proprietarul trebuie să acorde 
prioritate acestor cereri și să accepte, să accepte condiționat sau să refuze acești 
solicitanți înainte de a lua în considerare alte cereri. Dacă există mai multe cereri 
cu un membru al gospodăriei care prezintă deficiențe de mobilitate, acestea 
trebuie analizate în ordinea primirii, dar înainte de procesarea cererilor completate 
pentru gospodăriile fără membri cu deficiențe de mobilitate.

*Acest lucru se aplică numai unităților accesibile (tip A) și nu se aplică cererilor pentru unitățile 
care sunt închiriate prin loterie sau sistem de acces coordonat pentru clădiri rezidențiale cu chirii 
de cel mult 80% din venitul mediu pe familie (MFI).

Publicitate
Notificare de 72 de ore privind  
disponibilitatea unității
Atunci când face publicitate către publicul larg, un proprietar trebuie să acorde o 
notificare de 72 de ore privind	disponibilitatea	unității înainte de a începe să accepte 
cereri. Notificarea trebuie să specifice:

a) când vor începe să fie acceptate cererile (nu mai devreme de 72 de ore); 
b) dacă unitatea este sau nu accesibilă;* și
c) taxa de verificare (dacă percepe o taxă) și o descriere a criteriilor de verificare.

*O unitate locativă accesibilă se califică drept „unitate de tip A” în conformitate cu Codul construcțiilor 
structurale din Oregon și ICC A117.1. În general, unitățile de tip A sunt proiectate și construite pentru a 
oferi accesibilitate utilizatorilor în scaune cu rotile în întreaga unitate.

Colectare, procesare și taxe
Perioada de aplicare 
deschisă
 Perioada	de	aplicare	deschisă	începe cel puțin 
72 de ore după publicarea notificării privind 
disponibilitatea. La începutul perioadei de 
aplicare deschisă, un proprietar este obligat 
să înregistreze data și ora la care se primește 
fiecare cerere completată. Un proprietar poate 
procesa simultan mai multe cereri, dar este 
obligat să accepte, să accepte condiționat sau să 
refuze în ordinea primirii acestora.

În cazul în care cererile sunt primite înainte de 
perioada de aplicare deschisă, un proprietar este 
obligat să înregistreze data și ora acestor cereri 
completate la 8 ore de la începerea perioadei de aplicare deschisă drept penalizare. 

Liste de așteptare pentru spații vacante
Dacă un proprietar menține o listă de așteptare pentru ocuparea spațiilor vacante, 
numele trebuie adăugate în ordinea primirii. Când membrii unei liste de așteptare 
solicită un spațiu vacant, un proprietar poate procesa simultan mai multe cereri, dar 
este obligat să accepte, să accepte condiționat sau să refuze solicitanții în ordinea în 
care au fost primite cererile.

Poate cere un solicitant 
o înregistrare a 
primirii?
Dacă un solicitant dorește 
dovada înregistrării primirii, 
proprietarul este obligat să 
furnizeze aceste informații, 
inclusiv data și ora primirii, în	
termen	de	cinci	zile	lucrătoare 
de la primirea cererii.

Ce trebuie să includă o cerere?
	o Posibilitatea de a invoca o deficiență de mobilitate sau un 
alt statut de dizabilitate

	o Notificarea primăriei orașului Portland către solicitanți  
cu privire la dreptul unui chiriaș de a solicita modificări 
sau adaptări

	o Notificarea primăriei orașului Portland către 
solicitanți menționând de unde se obține Declarația 
privind drepturile solicitantului emisă de Biroul 
pentru locuințe din Portland (PHB)

	o O descriere a criteriilor de verificare și a procesului de 
evaluare, dacă se percepe o taxă de verificare 

	o Posibilitatea de a include dovezi suplimentare 
pentru a fi luate în considerare, pentru a atenua 
rezultatele verificării potențial negative

Un proprietar poate furniza aceste informații punând la 
dispoziție o adresă, o legătură internet sau alt mod în 
care potențialii chiriași pot găsi aceste informații.

Găsiți formulare și 
documente online

portland.gov/
rso/application-

screening

Bune practici Deși nu este necesar, se recomandă să includeți 
informații despre Dreptul la contestare în cerere.
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Calendarul colectării și procesării

Notificare de 72 de ore 
privind disponibilitatea 
unității
În cazul în care spațiul este promovat 
public, trebuie să se afișeze o 
notificare privind disponibilitatea 
unității cu 72 de ore înainte de 
perioada de aplicare deschisă.

Perioada de aplicare 
deschisă
Perioada de aplicare deschisă 
începe cu cel puțin 72 de ore de 
la publicarea notificării privind 
disponibilitatea unității, iar cererile 
sunt procesate în ordinea primirii. 
Pentru unitățile accesibile se 
acordă întâietate solicitanților cu 
deficiențe de mobilitate.

Penalizare de 8 ore
În cazul în care cererile sunt primite 
înainte de perioada de aplicare 
deschisă, li se aplică o penalizare de 
8 ore și sunt procesate în ordinea 
primirii.

Ordinea de procesare a 
cererilor

Cererile nu sunt acceptate până 
nu au trecut cel puțin 72 de ore 
de la afișarea notificării privind 
disponibilitatea unității. Cererile 
primite în această perioadă de 72 
de ore sunt supuse unei penalizări 
de 8 ore.

Cererile care indică o deficiență de 
mobilitate, primite în primele 8 ore 
ale perioadei de aplicare deschisă 
beneficiază de prioritate și sunt 
procesate mai întâi, în ordinea 
primirii.*

Cererile care indică o deficiență de 
mobilitate și sunt primite înaintea 
perioadei de aplicare deschisă, în 
ordinea primirii.*

Cererile primite în primele 8 ore din 
perioada de aplicare deschisă, în 
ordinea primirii.

Cererile primite înaintea perioadei 
de aplicare deschisă sunt procesate 
cu o penalizare de 8 ore, în ordinea 
primirii.

Toate celelalte cereri, în ordinea 
primirii.

*Acest lucru se aplică numai unităților accesibile.

Sfat pentru solicitant
Pentru	a	aplica,	așteptați	perioada	de	aplicare	deschisă!	Dacă o cerere se primește 
înainte de începerea perioadei de aplicare deschisă, se aplică o penalizare de 8 ore.

Limitele taxelor de verificare*

Scenariu Limită maximă permisă

Verificarea	se	realizează	complet	
printr-o	companie	de	verificare

Nu mai mult decât costul perceput de 
compania de verificare

Verificarea	se	realizează	parțial	
printr-o	companie	de	verificare

Nu mai mult decât costul perceput de 
compania de verificare, plus 25%

Toate	verificările	sunt	efectuate	
de	proprietar;	fără	utilizarea	unei	
companii	de	verificare

Nu mai mult decât costul pentru o companie 
de verificare profesională care deservește 
zona metropolitană Portland, plus 10%

*Acest lucru este în plus față de cerințele din capitolul ORS 90.295.

Când poate un proprietar să refuze să proceseze  
o cerere?
Un proprietar poate refuza să proceseze cererea dacă:

a. solicitantul are încălcări verificabile și repetate ale contractului de 
închiriere, cu același proprietar, cu cea mai recentă încălcare în termen de 
365 de zile de la data depunerii și dacă proprietarul a furnizat solicitantului 
copii ale notificărilor privind încălcările considerate;*

b. cererea este incompletă în mod semnificativ; 

c. cererea nu include informații referitoare la identificare sau venituri; sau

d. solicitantul a ascuns sau denaturat în mod intenționat informațiile 
solicitate.

*Pentru mai multe detalii, consultați Regulile administrative  
portland.gov/rso/application-screening.

Sfat pentru solicitant
Asigurați-vă	că	depuneți	o	cerere	completă!	Un proprietar poate refuza să vă 
proceseze cererea dacă nu este completă.
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Verificare generală
A. Identificare
Proprietarul nu poate respinge o cerere ca incompletă dacă un solicitant (sau un 
membru al gospodăriei solicitantului) nu specifică numărul de asigurare socială sau nu 
dovedește prezența legală în SUA. 

În plus, un proprietar nu poate întreba despre statutul de imigrație al solicitantului sau 
al vreunui membru al gospodăriei solicitantului și nu poate solicita dovada prezenței 
sale legale în SUA.

Ce forme de identificare trebuie să accepte  
un proprietar?
Pentru a verifica numele, data nașterii și fotografia unui solicitant, proprietarul este 
obligat să accepte oricare dintre următoarele (sau o combinație a acestora):

 § Dovada unui număr de asigurări 
sociale (card SSN)

 § Card valabil de înregistrare a 
unui străin rezident permanent;

 § Viză de imigrant;

 § Numărul de identificare a 
contribuabilului individual 
(ITIN);

 § Viză de non-imigrant;

 § Orice act de identificare emis de 
un guvern, indiferent de data de 
expirare; sau 

 § Orice act de identificare 
neguvernamental sau 
combinație de acte de 
identificare care ar permite o 
verificare rezonabilă a identității

B. Venit
Atunci când mai multe persoane vor locui într-o unitate, solicitanții pot alege ce 
adulți vor fi responsabili din punct de vedere financiar și care vor fi chiriași fără nicio 
responsabilitate financiară.

Chiriaș solicitant vs. nesolicitant
Un solicitant își asumă responsabilitatea financiară și poate fi verificat din acest punct 
de vedere. Un chiriaș	nesolicitant	nu își asumă nicio responsabilitate financiară și nu 
poate fi verificat din acest punct de vedere. Un chiriaș nesolicitant poate fi verificat din 
punct de vedere al întreținerii și conduitei.

Evaluarea chiriașilor nesolicitanți
Un proprietar poate verifica chiriașii adulți nesolicitanți exclusiv pentru factori legați 
de menținerea proprietății și pentru comportamentul adecvat pentru a menține o 
stare de sănătate, siguranță sau de utilizare pașnică a spațiilor de către alți rezidenți 
sau de către proprietar și pentru a evalua capacitatea potențialilor chiriași de a se 
conforma cu Regulile	de	rezidență ale proprietarului. Deși un proprietar nu poate să 
verifice chiriașii nesolicitanți privind responsabilitatea financiară, poate solicita tuturor 
chiriașilor adulți să semneze Regulile de rezidență.

Limite privind rata venit-închiriere
Când suma chiriei lunare este mai	mică	
decât ceea ce este considerat accesibil 
pentru	gospodării,	80%	din	venitul	mediu	al	
familiei (MFI),* un proprietar poate solicita 
un venit brut lunar de cel mult, fără a depăși, 
2,5 ori suma chiriei. 

Când suma chiriei lunare este mai mare 
decât ceea ce este considerat accesibil 
pentru	gospodării,	80%	din	venitul	mediu	al	
familiei (MFI),* un proprietar poate solicita 
un venit brut lunar de cel mult, fără a depăși, 
2 ori suma chiriei. 

În cazul în care chiria este mai 
mică decât suma accesibilă 
la 80% MFI, atunci venitul 

necesar poate fi:

2,5x suma chiriei

În cazul în care chiria este mai 
mare decât suma accesibilă 
la 80% MFI, atunci venitul 

necesar poate fi:

2x suma chiriei

*Chiriile accesibile la 80% MFI sunt publicate anual de PHB: portland.gov/phb/; pentru mai multe 
detalii, consultați Regulile administrative portland.gov/rso/application-screening.
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Cum este evaluat raportul venit-chirie?
Atunci când evaluează raportul venit-chirie al unui solicitant, un proprietar 
trebuie: 

 § să	includă	toate	sursele	de	venit	ale	solicitantului, inclusiv, dar fără a 
se limita la, salarii, asistență pentru chirie (numai neguvernamentală) 
și beneficii publice monetare. În plus, un proprietar poate alege să ia în 
considerare asistența verificabilă din partea prietenilor sau a familiei.

 § Calcule de bază privind:

a) o sumă a chiriei care este redusă cu suma oricărui voucher de chirie 
local sau de stat sau subvenție pentru locuință disponibilă pentru 
solicitant; și 

b) resursele financiare cumulative ale tuturor solicitanților (fără a include 
chiriașii nesolicitanți).

Ce se întâmplă dacă un solicitant nu îndeplinește 
raportul privind venitul minim?
În cazul în care un solicitant nu îndeplinește ratele de venit minime, un 
proprietar poate solicita garanții suplimentare și documentate de la un 
garant sau sub forma unui depozit	de	garanție	suplimentar	[în conformitate 
cu subsecțiunea 30.01.087 A]. Proprietarul ar trebui să comunice în scris 
această aprobare condiționată și să indice valoarea garanției suplimentare. 
Un solicitant va avea cel puțin 48 de ore pentru a accepta sau refuza această 
oportunitate. Dacă un proprietar solicită o garanție suplimentară din 
partea unui garant, proprietarul poate solicita garantului să-și demonstreze 
capacitatea financiară. 

Dacă garantul este un prieten sau un membru al familiei, proprietarul nu 
poate cere garantului să aibă venituri mai mari de trei ori suma chiriei. 
Contractul de garantare nu poate depăși termenul contractului de închiriere.

Verificare suplimentară
Împreună cu verificarea	generală, proprietarul poate să aplice criterii de verificare 
suplimentare, în plus față de verificarea veniturilor și a identității. 

Un proprietar poate aplica fie criteriile de verificare predefinite drept barieră	minimă	 
sau criterii de verificare alese de acesta (Alegerea proprietarului). Proprietarii sunt 
încurajați să aplice criterii de verificare care sunt în concordanță cu sau mai puțin 
prohibitive decât criteriile de verificare pentru bariera minimă. 

! Dacă	se	percepe	o	taxă	de	verificare,	toate	criteriile	de	verificare	trebuie	definite	și	
descrise	în	notificarea	privind	disponibilitatea	unității.

Sfat pentru solicitant
Vă	preocupă	rezultatele	negative	ale	verificării?	
Puteți furniza dovezi suplimentare pentru a explica,  
justifica sau anula relevanța informațiilor potențial 
negative dezvăluite prin verificare. 

Acestea ar putea fi:

 § scrisori personale, 

 § documente de la o organizație comunitară, 

 § dovada participării la un program de tratare a abuzului de 
substanțe sau 

 § orice altceva credeți că este relevant. 

Includeți-le împreună cu cererea completată.



Bariera minimă vs. alegerea proprietarului
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REFUZ ACCEPTARE

Se respinge 
cererea pentru 
antecedente 
penale?

Luați	în	
considerare dovezi 

suplimentare

Cererea este 
în	continuare	
refuzată?

Executați	 
Contractul de 
închiriere

Furnizați	o	
notificare	scrisă	

a refuzului

Furnizați	o	
notificare	scrisă	

a refuzului În	orice	caz,	notificarea	
scrisă	a	refuzului	trebuie	
să	fie	furnizată	în	termen	
de	2	săptămâni	de	la	

determinare.

BARIERA MINIMĂ

DA

DANU

NU

 Calea către contractul de închiriere

 Calea către notificarea scrisă a refuzului 

După	verificare,	
are	intenția	de	a	
refuza sau de a 
accepta	cererea?

Dacă aplică criterii suplimentare de verificare, proprietarul are două opțiuni:

Furnizați	o	notificare	
scrisă	a	refuzului,	

explicând motivele 
pentru care dovezile 
suplimentare nu au 
răsturnat	rezultatele	

verificării

Efectuați	evaluarea	
individuală	și	luați	în	
considerare dovezile 

suplimentare

Cererea	este	în	
continuare	refuzată?

Executați	
contractul de 
închiriere

REFUZ ACCEPTARE

DA

NU

ALEGEREA 
PROPRIETARULUI

După	verificare,	
are	intenția	de	a	
refuza sau de a 
accepta	cererea?

!



Bune practici Deși nu este necesar, se recomandă să luați  
 în considerare orice dovadă suplimentară furnizată pentru istoricul  
de închiriere și istoricul creditelor.
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Istoricul închirierii

1. O acțiune de recuperare a posesiei, dacă acțiunea:

a) a fost respinsă sau a avut ca rezultat o hotărâre generală în favoarea 
solicitantului înainte de depunerea cererii; 

b) a dus la o hotărâre generală împotriva solicitantului, care a fost pronunțată cu 
cel puțin 3 ani înainte de data cererii; sau 

c) a rezultat într-o hotărâre generală împotriva solicitantului, care a fost 
pronunțată cu cel puțin 3 ani înainte de data cererii, dacă 1) încetarea închirierii 
[pe care s-a bazat acțiunea] a fost fără motiv întemeiat sau 2) dacă hotărârea 
împotriva solicitantului a fost o hotărâre implicită din cauza neprezentării, 
iar solicitantul poate prezenta dovezi credibile că eliberase deja unitatea în 
momentul servirii notificării

d) o hotărâre judecătorească sau o înregistrare din instanță care a fost ulterior 
anulată sau sigilată în conformitate cu procedurile din legislația statului

2. Orice informație pe care un proprietar o obține dintr-o verificare verbală sau scrisă 
a referințelor de închiriere, cu următoarele excepții:

a) neplata chiriei; 

b) trei sau mai multe încălcări materiale ale unui contract de închiriere în termen de 
un an înainte de data cererii și care au rezultat în notificări emise către chiriaș; 

c) un sold restant datorat unui proprietar; sau 

d) încălcări ale contractelor de închiriere care au dus la încetarea din motiv justificat

4. Istoricul închirierii este insuficient, cu excepția cazului în care solicitantul reține cu 
rea-credință informații despre istoricul închirierii

A. Criterii de verificare cu barieră minimă
Atunci când aplică criterii de verificare cu barieră minimă, un proprietar este de acord să nu respingă 
un solicitant pentru următoarele aspecte ale istoricului său penal, de credit sau de închiriere:

Antecedente penale

1. O arestare care nu a condus la condamnare, cu excepția cazului în care se află în 
așteptare la data cererii

2. Participarea la sau finalizarea unui program de abatere sau de amânare a judecății

3. O condamnare care a fost respinsă judiciar, eliminată, anulată sau invalidată

4. O condamnare pentru o infracțiune care nu mai este ilegală în Oregon

5. O condamnare sau orice altă hotărâre emisă prin sistemul de justiție pentru minori

6. O condamnare pentru infracțiuni contravenționale pentru care datele condamnării 
sunt mai vechi de 3 ani de la data cererii*

7. O condamnare pentru o infracțiune gravă pentru care datele condamnării sunt mai 
vechi de 7 ani de la data cererii*

Dacă	un	solicitant	este	refuzat	din	motive	legate	de	antecedentele	sale	penale,	
proprietarul	este	obligat	să	ia	în	considerare	orice	dovadă	suplimentară	furnizată	de	
solicitant	odată	cu	cererea	completată.

Istoricul creditului

1. Un scor de credit de cel puțin 500 sau mai mare

2. Istoric de credit insuficient, cu excepția cazului în care un solicitant reține cu rea-credință 
informații despre istoricul creditului care altfel ar putea constitui baza unui refuz

3. Informații negative furnizate de o agenție de raportare a creditelor de consum care 
indică obligații restante neachitate în sume mai mici de 1.000 de dolari

4. Un sold datorat pentru daune anterioare la proprietăți închiriate cu valoare mai mică 
de 500 de dolari

5. O cerere de inițiere a procedurii de faliment, depusă de reclamant, care a fost 
respinsă

6. O cerere de inițiere a procedurii de faliment în temeiul capitolului 13 depusă de 
solicitant, în curs de rambursare activă

7. Datorii medicale sau de studii/formare profesională
În	aplicarea	criteriilor	de	verificare	cu	barieră	minimă,	proprietarul	este	
obligat	să	respecte	toate	legile	federale,	de	stat	și	locale	aplicabile.!

!
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Respingeri, contestații și acceptare
A. Respingeri

Respingeri în general
Un proprietar poate refuza orice chiriaș 
solicitant sau nesolicitant în conformitate 
cu cerințele din 30.01.086 și cu toate legile 
federale, de stat și locale aplicabile. 

Respingeri conform criteriilor de 
barieră minimă
Atunci când refuză un solicitant utilizând 
criteriile de verificare cu barieră minimă, 
proprietarul trebuie să furnizeze o Notificare	
a refuzului în scris, cu o expunere a motivelor 
refuzului. Înainte de a respinge un solicitant 
pentru antecedente penale, proprietarul trebuie să ia în considerare dovezile 
suplimentare furnizate de solicitant, dacă sunt depuse împreună cu cererea.

Respingerea conform criteriilor alese ale proprietarului
Atunci când refuză un solicitant utilizând criteriile de verificare ale proprietarului, 
un proprietar trebuie să efectueze o Evaluare	individuală a solicitantului (consultați 
pagina 16). După efectuarea evaluării, inclusiv luarea în considerare a dovezilor 
suplimentare, un proprietar poate refuza un solicitant, dacă: 

 § Refuzul este nediscriminatoriu în conformitate cu Legea privind accesul  
echitabil la locuințe;

 § Refuzul este în conformitate cu procesul	general	de	verificare și toate  
celelalte legi federale, de stat și locale aplicabile; 

 § Proprietarul oferă o Notificare	a	refuzului în scris solicitantului în termen de 
două săptămâni de la refuz și include o explicație a motivelor care stau la baza 
refuzului, precum și o explicație a motivelor pentru care dovezile suplimentare nu 
au compensat în mod adecvat factorii care au condus la decizia proprietarului de a 
refuza cererea; și 

 § Notificarea scrisă a refuzului este emisă solicitantului de către proprietar. 

B. Criteriile de verificare ale proprietarului

Acceptarea unei cereri
Când un proprietar aplică propriile sale criterii de verificare (Alegerea proprietarului) și 
acceptă o cerere, nu este necesară o evaluare suplimentară. 

Intenția de a refuza o cerere
Atunci când un proprietar aplică propriile sale criterii de verificare și intenționează 
să respingă o cerere, dacă un criteriu este mai prohibitiv decât oricare dintre criteriile 
de verificare cu barieră minimă, proprietarul este obligat să efectueze o Evaluare 
individuală înainte de a refuza solicitantul.

	� Realizarea evaluării individuale
O evaluare individuală impune proprietarului să ia în considerare contextul din jurul 
componentelor negative ale cererii. În plus, solicitantul are ocazia de a explica de 
ce ar trebui să fie acceptat, în ciuda unei componente descalificatoare a cererii sale. 
Nu există un formular sau un șablon standard pentru evaluări individuale. Dacă un 
proprietar are nelămuriri, acesta ar trebui să solicite îndrumare juridică. 

 � Considerarea dovezilor suplimentare
Atunci când efectuează o evaluare individuală, proprietarul este obligat să accepte 
și să ia în considerare toate Dovezile suplimentare pe care un solicitant le furnizează 
(împreună cu cererea completată) pentru a explica, justifica sau anula relevanța 
informațiilor potențial negative dezvăluite prin verificare. 

Atunci când efectuează o evaluare individuală, proprietarul trebuie să ia în considerare 
dovezile suplimentare și:

1. Natura și 
gravitatea 
incidentelor 
care ar duce la 
refuz;

2. Numărul 
și tipul 
incidentelor;

3. Timpul care 
s-a scurs de la 
data producerii 
incidentelor; și

4. Vârsta 
persoanei 
în cauză la 
momentul 
producerii 
incidentelor.

Toate	cerințele	orașului	se	adaugă	cerințelor	statului;	consultați	ORS	90.304.!

Comunicarea deciziei
În	termen	de	2	săptămâni	
de la evaluare, un proprietar 
trebuie să furnizeze 
comunicarea	scrisă	a	deciziei- 
acceptarea, acceptarea 
condiționată sau refuzul. În 
cazul acceptării condiționate 
sau a refuzului, trebuie 
descrise motivele care stau la 
baza deciziei.
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Solicitări și respingeri din motive de modificare 
pentru persoane cu dizabilități
Cererea unui solicitant de modificare sau adaptare rezonabilă pentru 

o dizabilitate sau natura unei modificări sau adaptări solicitate nu poate fi 

un factor de respingere a cererii. 

În plus, unui solicitant nu i se poate refuza dreptul la locuință numai pe 

baza refuzului cererii de modificare de către un proprietar. Dacă modificarea 

solicitată este refuzată:

 § Proprietarul este obligat să ofere solicitantului două perioade succesive 

de 24 de ore în care să solicite modificări alternative. 

 § Dacă nu se poate face nicio modificare rezonabilă, solicitantul, dacă este 

altfel eligibil, poate accepta unitatea fără modificări.

B. Contestații
Un proprietar este obligat să ofere oportunitatea de contestare, timp de 30 de zile de la 
respingerea cererii. Procesul de contestare trebuie: 

1. Să ofere posibilitatea de a corecta, infirma sau explica informațiile negative care au 
stat la baza refuzului; 

2. Să precalifice solicitantul pentru oportunități de închiriere la imobilele 
proprietarului timp de 3 luni de la data la care proprietarul aprobă o cerere 
examinată în cadrul unei contestații; și 

3. Să renunțe la taxa de verificare a solicitantului timp de 3 luni de la aprobarea 
contestației. Înainte de renunțarea la taxa de verificare, proprietarul poate solicita 
solicitantului să autocertifice că nu s-au schimbat condițiile față de cele descrise în 
cererea aprobată de proprietar.

C. Aprobare și acceptare
După aprobarea proprietarului și acceptarea 
de către solicitant a unei unități, 
proprietarul și solicitantul trebuie să 
încheie un Contract	de	închiriere. De 
asemenea, un proprietar poate solicita 
ca toți chiriașii adulți să semneze 
Regulile	de	rezidență.

Ce se întâmplă dacă un chiriaș nesolicitant  
este refuzat?
În cazul în care un solicitant se califică pentru o unitate, proprietarul nu 
poate refuza acel solicitant pe baza refuzului unui chiriaș nesolicitant pe care 
solicitantul l-a inclus în cererea sa. În schimb, un proprietar este obligat să 
permită solicitantului calificat să accepte unitatea fără chiriașul nesolicitant. 

Ce trebuie să includă o notificare a refuzului?
Notificarea scrisă a refuzului trebuie să îndeplinească cerințele ORS 90.304 
și să includă o declarație a motivelor refuzului. Dacă utilizează criteriile 
de verificare ale proprietarului, acesta trebuie să includă o explicație a 
motivelor refuzului, precum și o explicație a motivelor pentru care dovezile 
suplimentare nu au compensat în mod adecvat factorii care au condus la 
decizia proprietarului.

Legea	care	guvernează	cerințele	privind	aplicarea	și	verificarea	
poate	fi	modificată.	Proprietarii	și	chiriașii	sunt	încurajați	să	
rămână	la	curent	cu	starea	actuală	a	legii.

!
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Nerespectarea
Un proprietar care nu respectă oricare dintre aceste cerințe este pasibil să achite 
solicitantului o sumă de până la 250 de dolari pentru fiecare încălcare, plus 
daune efective, taxele și onorariile rezonabile ale avocatului. Orice solicitant 
vătămat în mod material prin încălcarea intenționată a proprietarului are o 
cauză de acțiune în orice instanță din jurisdicția competentă pentru daune și 
alte remedii, după caz.

Scutiri
Aceste cerințe nu se aplică unui proces de închiriere pentru unități care:

1. Sunt reglementate ca locuință accesibilă de către o administrație federală, de stat 
sau locală pentru gospodăriile care nu câștigă mai mult de 80% din venitul mediu 
pe gospodărie și care fac obiectul sistemului de acces coordonat din comitatul 
Multnomah sau al unui acord formal de trimitere între un proprietar și un furnizor 
de servicii non-profit sau o agenție guvernamentală care lucrează pentru a plasa 
chiriași cu venituri mici sau vulnerabili în locuințe;

2. Nu sunt închiriate sau publicate pentru închiriere către publicul larg, incluzând 
reclame pe platforme online cu sau fără taxă; sau

3. Sunt partajate cu un proprietar care utilizează unitatea locativă drept reședință 
principală, unde unitatea locativă este definită de PCC 33.910 și nu de ORS 90.100; 
sau sunt partajate cu un chiriaș existent cu un Contract de închiriere separat pentru 
aceeași unitate locativă, unde unitatea locativă este definită de PCC 33.910 și nu de 
ORS 90.100; sau

4. Închirierile în temeiul cărora solicitantul ar ocupa o unitate locativă într-un duplex 
unde reședința principală a proprietarului este a doua unitate locativă din același 
duplex; sau

5. Închirierile în temeiul cărora solicitantul ar ocupa o unitate locativă accesorie, așa 
cum este definită de PCC 33.205, care este supusă legii orașului Portland, atât timp 
cât proprietarul unității locative accesorii locuiește în același loc sau închirierile în 
temeiul cărora proprietarul ocupă unitatea locativă accesorie și unitatea locativă pe 
care solicitantul ar ocupa-o se află în același loc.

Notă: Ori de câte ori cerințele de finanțare sau împrumut locale, de stat sau federale pentru verificarea 
chiriașilor intră în conflict cu orice porțiune din secțiunea 30.01.086, cerințele de finanțare sau 
împrumut vor avea prioritate doar asupra acelor porțiuni aflate în conflict.

În cazul în care credeți că ați fost hărțuit(ă) sau discriminat(ă) 
din motive de rasă, culoare, origine națională, religie, sex, stare 

familială, dizabilitate, stare civilă, sursă de venit, orientare 
sexuală, inclusiv identitate de gen, violență domestică, tip de 
ocupație și dacă aveți vârsta peste 18 ani, solicitați îndrumări 

legale cu privire la drepturile dvs. în temeiul legii privind accesul 
echitabil la locuințe.

Pentru traducere sau interpretare, vă rugăm să sunați la  
503-823-1303

TTY la 503-823-6868 sau serviciul de releu Oregon la 711

503-823-1303: Traducción e interpretación  
Chuyển Ngữ hoặc Phiên Dịch | 翻译或传译

Письменныйили устный перевод | 翻訳または通訳

Traducere sau Interpretare | 번역 및 통역

Письмовий або усний переклад | Turjumida ama Fasiraadda 
                               | ການ ແປພາສາ ຫຼືື ການອະທິບິາຍ

Această cerință este în plus față de orice alte drepturi și 
responsabilități stabilite în Legea privind proprietarii și chiriașii 
imobilelor rezidențiale din Oregon în conformitate cu Statutul 
revizuit din Oregon, capitolul 90 și Legea privind proprietarii/

chiriașii din Portland, în temeiul Codului orașului Portland, titlul 30.

Informațiile din acest formular au doar scop informativ. Ar trebui să consultați statutul, 

codul orașului și regula administrativă corespunzătoare, după caz. Dacă aveți nevoie de 

îndrumare juridică sau doriți să luați măsuri legale, ar trebui să contactați un avocat.
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Aveți întrebări?
Dacă sunteți proprietar sau chiriaș și aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la 
ordonanțele referitoare la aplicare și verificare sau doriți îndrumări generale, 
contactați Oficiul serviciilor de închiriere PHB. Sunați, trimiteți un e-mail sau 
vizitați-ne în timpul programului de lucru.

Biroul de asistență al Oficiului serviciilor de închiriere

Personalul de la Oficiul	serviciilor	de	închiriere poate oferi informații despre legile 
și politica orașului și trimiteri la alte resurse și informații. Totuși, nu poate oferi 
consiliere juridică și nici nu poate spune unei persoane ce trebuie să facă într-o 
anumită situație.

Găsiți Regulile  
administrative complete, 

formulare și alte  
documente online la

portland.gov/rso/ 
application-screening

 telefon 503-823-1303

 e-m a il  rentalservices@portlandoregon.gov

 online portland.gov/rso

 vizite fă r ă  
 progr a m a re  421 SW 6th Avenue, Suite 500  

Portland, Oregon 97204

 progr a m  Lunea, miercurea și vinerea   
9-11:00 și 13-16:00


