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Multnomah County/City of Portland COVID-19  
Moratoriu pentru Sistarea Temporară a 
Evacuărilor | Întrebări puse frecvent 
Sistarea temporară(moratoriu) a evacuărilor din locuințe în  Multnomah County și în orașul  Portland pe 

baza neplății chiriei  și crearea unei perioade de grație de șase luni. Vedeți întrebările frecvente pe 

pagina aceasta. 
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Ce înseamnă Ordinul Executiv 20-13? 
Ordinul Executiv 20-13 dat de Guvernatoare creează o sistare temporară (moratoriu temporar) a anumitor evacuări și 

anulări ale contractelor de închiriere (rent sau lease) ca răspuns la epidemia cu virusul COVID-19. În timpul moratoriului, 

Statul Oregon a interzis proprietarilor de clădiri rezidențiale luarea oricăror măsuri, juridice sau de alt fel, din motive de 

neplata chiriei, și de asemenea a interzis taxele de întârziere, taxele pentru utilități, sau orice alte costuri sau taxe pentru 

servicii, așa cum sunt descrise în ORS 90.392(2)(a) sau (c), 90.394, sau 90.630(1)(d) sau (10), sau orice anulare fără motiv 

conform ORS 90.427. 

Nimic din acest ordin nu scutește chiriașul de obligația de a plăti chiria, costurile utilităților sau orice alte costuri sau taxe 

pentru servicii, cu excepția taxelor de întârziere și penalizărilor provenind din neplăți care sunt exceptate în mod specific 

în timpul acestui moratoriu. 

În timpul acestui moratoriu, orice chiriaș rezidențial sau ne-rezidențial care este sau va fi incapabil să plătească chiria în 

totalitate când aceasta este datorată conform contractului de închiriere sau lease, va anunța proprietarul cât de curând 

posibil în mod rezonabil, și va face plăți parțiale ale chiriei în măsura în care este capabil financiar. 

Ordinul a fost semnat pe 1 aprilie, 2020 și rămâne în vigoare 90 de zile dacă nu este prelungit sau anulat mai devreme de 

către Guvernatoare. 

Citiți Ordinul Executiv aici. 

 

Ce este Ordonanța 1284 a Districtului Multnomah? 
La 11 martie 2020, președintele Consiliului districtului Multnomah  a semnat  Regula Executivă No. 388 (Executive Rule 

388) declarând stare de urgență pentru întregul district pentru a combate răspândirea continuă a îmbolnăvirilor cu 

virusul COVID-19, pierderile de vieți, riscul extrem pentru sănătatea publicului și efectul economic în regiune. Această 

regulă a inclus un moratoriu al evacuărilor și o procedură pentru chiriași care trebuie urmată ca să se califice pentru 

amânarea plății chiriei în timpul stării de urgență. 

Cum condițiile s-au schimbat, Multnomah County a oprit acest proces si a legislat Ordonanța 1284  „Moratoriu pentru 

evacuări cu perioada de grație de șase luni” pentru a alinia Portlandul și Multnomah County cu protecțiile garantate în 

Moratoriul Guvernatoarei pentru Evacuări pentru  tot  Statul Oregon.  

Revedeți Ordonanța Districtului Multnomah aici. 

Vedeți Ghidul și Interbări Puse Frecvent (FAQ) referitoare la Moratoriul de Evacuări al Districtului Multnomah, împreună 

cu alte resurse pe pagina de informații: 

Multnumah County COVID-19 Eviction Moratorium 

 

Ce este Ordonanța Primăriei Portland 189890 ? 
În conformitate cu Ordinul  Executiv Nr.1 dat  anterior de primarul orașului, această ordonanță clarifică faptul că 

perioada de grație pentru plata chiriilor restante stabilită de  Multnomah County, va fi extinsă la toate proprietățile 

închiriate în limitele legale ale orașului Portland, inclusiv cele din districtele  Washington și Clackamas. 

Ordinance 189890(3.53 Mb) 

 

https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf
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Cât timp va fi valabilă această sistare temporară(moratoriu) a evacuărilor? 
Aceste măsuri temporare vor fi în vigoare pe toată durata declarației stării de urgență și a Ordinului Executiv 20-13. 

Ordinul Executiv dat de Guvernatoare a fost semnat pe 1 aprilie 2020 și va fi în vigoare pentru următoarele 90 de zile, 

dacă nu va fi extins sau revocat. Cum condițiile se schimbă, Biroul pentru Locuințe Portland ( Portland Housing Bureau) 

va actualiza pagina web cât de curând posibil. 

 

Ce circumstanțe califică pentru amânarea plății chiriei? 
Chiriașii trebuie să înștiințeze pe  proprietar cât de curând posibil în mod rezonabil. Toate chiriile acumulate în timpul 

perioadei în care Ordinul Executiv 20-13 este în vigoare se pot califica pentru această amânare. 

Proprietatea de închiriat trebuie să se afle în limitele legale ale orașului Portland sau în Multnomah County pentru a se 

califica pentru o perioadă de grație de șase luni pentru plățile restante  după ce starea de urgență se va termina. 

Verificați informația privitoare la delimitări  căutând proprietatea pe site-ul  PortlandMaps.com. 

 

Dacă sunt un chiriaș care nu poate plăti chiria, ce trebuie să fac? 
Pentru a stabili eligibilitatea conform cu acest moratoriu, chiriașii afectați trebuie să informeze pe proprietar cât mai 

curând posibil în limite rezonabile. 

 

Ce fel de documente sunt necesare pentru a fi produse de chiriaș ca să ceară amânarea plății chiriei 

datorită epidemiei de COVID-19? 
Înainte de aceasta, chiriașii din Portland și din Multnomah County erau obligați să prezinte proprietarului documentație 

corespunzătoare. Cu începere din 16 aprilie 2020, cu Ordonanța 1284, orașul Portland și Multnomah County se 

conformează cu Ordinul Executiv 20-13, care nu cere documentație corespunzătoare. 

 

Este chiria anulată în acest timp? 
Nimic din acest act ( moratoriu) nu scutește chiriașii de obligația de a plăti chiria neplătită, totuși, proprietarul nu poate 

cere evacuarea  pentru neplata chiriei în timpul cât este în vigoare Ordinul Executiv 20-13 sau să ceară evacuarea pentru 

neplata chiriei acumulate în timpul moratoriului  în perioada de șase luni de grație acordate pentru plata chiriei restante. 

 

Sunt cheltuielile de întreținere (utilities) incluse în amânare? 
Dacă chiriașul plătește alte taxe, cheltuieli cu serviciile sau întreținerea direct proprietarului (și nu unei alte entități), se 

califică pentru amânare conform cu acest moratoriu. Procesul de amânare și timpul de achitare sunt aceleași ca pentru 

chirie. 

Dacă chiriașul plătește taxe, cheltuieli cu serviciile sau întreținerea direct către o altă companie și nu poate plăti din 

cauza unei pierderi substanțiale de venit datorită epidemiei cu virusul COVID-19, îl încurajăm să se adreseze direct 

furnizorilor acestor servicii pentru a discuta opțiunile.  Citiți informațiile de mai jos.  

 

Protejează moratoriu chiriașii împotriva întreruperii serviciilor utilitare datorită neplății?  
Moratoriul nu  protejează direct chiriașii împotriva întreruperii serviciilor utilitare datorită neplății. Cu toate acestea, 

Serviciul Apelor din Portland (Portland Water Bureau) a afirmat că nu va întrerupe serviciile datorită neplății apei 

reziduale de canal, apei de furtună și facturii de apă în timpul stării de urgență declarată. De asemenea, Pacific Power, 

http://www.portlandmaps.com/
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Portland General Electric (PGE) și Northwest Natural au suspendat deconectarea serviciilor pentru neplată și extind 

serviciile fără penalizări de întârziere. 

 

Când trebuie să plătească chiriașul chiria restantă sau alte cheltuieli? 
Chiriașii trebuie să plătească în 6 luni după expirarea stării de urgență. Aceasta începe în prima zi după ce Ordinului 

Executiv 20-13 al Guvernatoarei sau orice alt moratoriu al districtului (county) nu mai este în vigoare, considerându-se 

ordinul care s-a dat la data cea mai recentă. 

Proprietarul nu poate cere să fie despăgubit prin procesul de evacuare pentru pierderea chiriei, taxelor sau cheltuielilor 

cu serviciile utilitare care sunt amânate din cauza acestui moratoriu. 

 

Pot să fie impuse taxe de întârziere pentru chiria datorată? 
Nici o taxă de întârziere nu poate fi încasată pentru chiria care este amânată în timpul perioadei când Ordinul Executiv 

20-13 este în vigoare, fie în acest timp sau în perioada de grație pentru plata chiriei restante. 

 

Sunt chiriașii obligați să semneze un plan pentru plata restantă sau o notă de promisiune ? 
Nici moratoriul dat de County, nici Ordinul Executiv 20-13 nu cer ca chiriașul să semneze un plan pentru plata restantă 

sau o notă de promisiune în scopul de a fi protejat împotriva evacuării datorită neplății chiriei în acest timp. Chiriașii 

trebuie să înștiințeze proprietarul imediat ce este posibil în mod rezonabil. 

Chiriașii trebuie să plătească chiria amânată, taxele și plățile pentru utilități în 6 luni după expirarea stării de urgență. 

 

Va fi ajutor financiar pentru cei ce închiriază și pentru proprietari după ce moratoriul va fi ridicat și va 

începe  perioada de 6 luni de grație pentru plata chiriilor restante? 
Orașul Portland și Multnomah County consideră toate opțiunile de a acorda ajutor celor ce închiriază și proprietarilor de 

îndată ce moratoriul va fi ridicat și va începe  perioada de 6 luni de grație pentru plata chiriilor din urmă. Dar întâi, luăm 

aceste măsuri imediate ca să ținem oamenii cazați în timpul acestei epidemii și să limităm răspândirea bolii. 

Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană  [U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)] a 

legislat pentru 60 de zile suspendarea tuturor reposedărilor de case familiale  care au credit ipotecar asigurat prin FHA. 

Dacă aveți ipotecă (mortgage) asigurată prin FHA, contactați furnizorul de împrumut bancar pentru mai multe informații. 

Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor [Federal Housing Finance Agency (FHFA)] a dictat ca Fannie Mae și 

Freddie Mac să suspende reposedările și evacuările pentru cel puțin 60 de zile.  Debitorii cu familii multiple pot avea  

opțiuni adiționale. Vă rugăm să contactați furnizorul împrumutului dumneavoastră pentru a discuta opțiunile pe care le 

aveți. 

Actul federal pentru ajutorare la calamitați, CARE Act, include un moratoriu de 120 de zile asupra evacuărilor, taxelor de 

întârziere și a altor penalizări, începând de la 27 martie. Acest moratoriu se aplică tuturor proprietăților cu împrumut 

ipotecar (mortgage) asigurat federal. Este important să înțelegeți detaliile acestei prevederi. 

Încurajăm pe toți proprietarii care au greutăți financiare datorită virusului COVID-19 să cheme la telefon furnizorul lor de 

împrumut. Instituțiile financiare private pot avea propriile programe de ajutorare  în timpul acestei crize. 

 

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
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Va exista ajutor financiar sau alt ajutor pentru proprietarii care nu primesc plățile chiriilor de la 

chiriași ?  

Înțelegem că proprietarii se bazează pe chiria plătită de chiriași pentru a plăti ipoteca, taxele pe proprietate și reparațiile 

proprietăților. Orașul Portland și Multnomah County examinează toate opțiunile existente să ajute pe proprietari în 

timpul și după terminarea moratoriului.  

Vă rugăm să considerați că orașul Portland și Multnomah County au amânat plata taxei 2019 pe venit de business, 

inclusiv taxa pentru Programul de Închirieri Rezidențiale ( Residential Rental Program). 

Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană  [U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)] a 

legislat pentru 60 de zile suspendarea tuturor reposedărilor de case familiale  care au credit ipotecar asigurat prin FHA. 

Dacă aveți ipotecă (mortgage) asigurată prin FDA, contactați furnizorul de împrumut bancar pentru mai multe informații. 

Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor [Federal Housing Finance Agency (FHFA)] a dictat ca Fannie Mae și 

Freddie Mac să suspende reposedările și evacuările pentru cel puțin 60 de zile.  Debitorii cu familii multiple pot avea  

opțiuni adiționale. Vă rugăm să contactați furnizorul împrumutului dumneavoastră pentru a discuta opțiunile pe care le 

aveți. 

Actul federal pentru ajutorare la calamitați, CARE Act, include un moratoriu de 120 de zile asupra evacuărilor, taxelor de 

întârziere și a altor penalizări, începând de la 27 martie. Acest moratoriu se aplică tuturor proprietăților cu împrumut 

ipotecar (mortgage) asigurat federal. Este important să înțelegeți detaliile acestei prevederi. 

Încurajăm pe toți proprietarii care au greutăți financiare datorită virusului COVID-19 să cheme la telefon furnizorul lor de 

împrumut. Instituțiile financiare private pot avea propriile programe de ajutorare  în timpul acestei crize. 

 

Ce se întâmplă cu evacuările din alte cauze decât neplata chiriei? 
Tribunalul Districtual din Multnomah County, a hotărât să se amâne toate audiențele juridice și procesele dintre 

proprietari și chiriași cel puțin până la 1 iunie.  

Ordinul Executiv 20-13 se aplică la evacuările datorate neplății chiriei sau pentru cele fără motiv conform cu ORS 90.427. 

Acțiunile districtului Multnomah și orașului Portland  au creat o perioadă de grație de 6 luni pentru plățile restante. 

Moratoriul nu se aplică evacuărilor cu orice alt scop legal. 

Pentru anulările de contract fără o cauză provocată de chiriaș, citiți întrebarea următoare. 

 

Ce se întâmplă cu anulările fără motiv sau cu un motiv justificat de proprietar? 
Prin Ordinul Executiv 20-13, statul Oregon a interzis tuturor proprietarilor de locuințe rezidențiale să întreprindă orice 

acțiune juridică sau de alt fel, pentru motivul neplății chiriei, taxele de întârziere, cheltuielile pentru utilități sau orice 

alte taxe pentru servicii, așa cum sunt descrise în ORS 90.392(2)(a) sau (c), 90.394, sau 90.630(1)(d) sau (10), sau orice 

anulareh fără motiv conform ORS 90.427. Revedeți Ordinul Executiv aici și contactați o persoană cu calificare juridică cu 

orice întrebări despre situația dumneavoastră specifică. Acest ordin este în vigoare 90 de zile, începând cu 1 aprilie 2020. 

 

Ce se întâmplă dacă o citație a fost deja emisă? 
Dacă se demonstrează că execuția citației va avea ca urmare rămânerea fără locuință a persoanei în cauză, citațiile 

pentru executarea evacuărilor sau altor acțiuni cu aceleași consecințe emise pentru neplata chiriei nu vor fi impuse în 

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
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timpul stării de urgență, conform cu Ordinul Executiv 20-13. 

 

Există consecințe pentru reposedările cauzate de neplata ipotecii (mortgage)? 
Da. În plus față de acest moratoriu și a ordinelor executive, Biroul Șerifului din Multnomah County a promis că nu va 

executa citațiile deja programate dacă acestea produc rămânerea fără locuință a persoanei în cauză în timpul stării de 

urgență. 

Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană  [U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)] a 

legislat pentru 60 de zile suspendarea tuturor reposedărilor de case familiale  care au credit ipotecar asigurat prin FHA. 

Dacă aveți ipotecă(mortgage) asigurată prin FHA, contactați furnizorul de împrumut bancar pentru mai multe informații. 

Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor [Federal Housing Finance Agency (FHFA)] a dictat ca Fannie Mae și 

Freddie Mac să suspende reposedările și evacuările pentru cel puțin 60 de zile.  Debitorii cu familii multiple pot avea  

opțiuni adiționale. Vă rugăm să contactați furnizorul împrumutului dumneavoastră pentru a discuta opțiunile pe care le 

aveți. 

Încurajăm pe toți proprietarii care au greutăți financiare datorită virusului COVID-19 să cheme la telefon furnizorul lor de 

împrumut. Instituțiile financiare private pot avea propriile programe de ajutorare  în timpul acestei crize. 

 

Ce se întâmplă dacă proprietarul nu se conformează? 
Orice persoană care va fi găsită că încalcă Ordinul Executiv 20-13 al Guvernatoarei este supus penalizărilor descrise în 

ORS 401.990  care poate include o infracțiune de categoria C (Class C misdemeanor). 

Orice proprietar care nu respectă perioada de 6 luni de grație pentru plata restantă conform cu Ordonanța 1284  va fi 

supus unei acțiuni reparatoare (injunction relief), și va fi obligat să plătească chiriașului o sumă egală 3 ori valoarea 

chiriei lunare și totodată despăgubiri pentru pierderi reale, cheltuieli rezonabile de judecată și alte cheltuieli. 

Nimic din acest moratoriu nu se interpune cu dreptul proprietarului de a intenta acțiune legală împotriva chiriașului sau 

a alte persoane pentru pagubele aduse proprietății lui. Conținutul acestui moratoriu nu reflectă nici o intenție de a limita 

recuperarea pagubelor. 

 

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx

