CERERE

Subsemnatul/subsemnata_____________________________________________________,
domiciliat/ă in _______________________________________________________, cu reşedinŃă in
________________________________, născut/ă la data de _______________, având C.N.P.
_______________________.
În vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării unei locuinŃe construite de AgenŃia
NaŃională pentru LocuinŃe, pentru tineri până în 35 ani, în regim de închiriere anexez următoarele:
 DeclaraŃie autentificată a titularului cererii de locuinŃă şi după caz, a membrilor familiei acestuia
- soŃ/soŃie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreŃinerea acestuia - din care să rezulte că nu au
deŃinut şi nu deŃin o altă locuinŃă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe
cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităŃii administrativ-teritoriale sau a unităŃii în
care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Hunedoara;
 AdeverinŃă de la locul de muncă, însoŃită de o copie după cartea de muncă completată la zi
(titularul cererii trebuie să-şi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate
locuinŃele A.N.L.);
 Copie autentificată după buletinele de identitate pentru soŃ şi soŃie;
 Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 Copie certificat de naştere pentru copii (după caz buletin de identitate);
 Certificat medical eliberat de instituŃia medicală competentă, semnat de medicul de specialitate şi
de conducătorul instituŃiei respective şi/sau certificat eliberat de către comisia medicală de
expertiză, din care să rezulte că titularul cererii sau/şi membrii aflaŃi în întreŃinere necesită potrivit
legii, însoŃitor, sau, o cameră în plus.
 Diplome de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire).;
 DeclaraŃie autentificată la notar referitoare: suprafaŃa locativă totală şi numărul total al
persoanelor care locuiesc împreună în această unitate locativă şi numărul persoanelor aflate în
întreŃinere;
 Copie după contractul locuinŃei unde locuieşte titularul cererii în cazul celor toleraŃi în spaŃiu;
 Copie după contractul de închiriere în spaŃiu locativ privat, în derulare, cu valabilitate de cel
puŃin un an, înregistrat la AdministraŃia financiară;
 AdeverinŃă de la asociaŃia de proprietari cu numărul de persoane din locuinŃa respectivă;
 Copie buletin de identitate pentru ceilalŃi membrii din familie – după caz şi certificate de naştere
pentru minori;
 AdeverinŃă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinŃă provine dintr-o casă de
ocrotire socială;
 Act de adopŃie sau dovadă că au început procedura de adopŃie;
 Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naŃionalizate sau, după caz, procesverbal de evacuare întocmit de către executorul judecătoresc.
 Cerere tip.
Dosarul cu actele depuse - conform listei cu actele necesare la dosar pentru solicitarea de inchiriere
a unei locuinte construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, contine un numar de ______ file
(inclusiv prezenta cerere).
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise in prezentul formular corespund realităŃii.
Telefon: _____________
Data: ____________

Semnătura __________

