Cerere

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………,
domiciliat(ă) în………………..…………………………………………………………………………
str…..………………..…..…….,nr…….…,bl.………,ap……., cu reşedinŃa în.…………………
str……………………………...,,nr…….…,bl.………,ap…..
În vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării unei locuinŃe cu chirie din fondul
locativ de stat, anexez următoarele:
• DeclaraŃie notarială din care să rezulte că titularul, împreună cu soŃul/soŃia şi ceilalŃi
membrii majori din familia acestuia nu deŃin în proprietate o locuinŃă, nu au înstrăinat o
locuinŃă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul
statului în credite şi execuŃie pentru realizarea unei locuinŃe, nu deŃin, în calitate de chiriaş, o
altă locuinŃă destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinŃa;
• AdeverinŃe de la locul de muncă din care să rezulte venitul net pe ultimele 12 luni (pentru
toate persoanele din familie angajate) cupon de pensie, cupon de şomaj sau adeverinŃă
AJOFM (după caz), declaraŃie notarială pentru situaŃia în care nu se realizează venituri;
• Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv contract de vânzarecumpărare pentru locuinŃa unde este tolerat în spaŃiu sau contract de închiriere/comodat pentru
chiriaşii care locuiesc în spaŃii din fondul locativ privat, iar în cazul când nu poate dovedi cu
acte, titularul cererii va depune declaraŃie pe propria răspundere privind situaŃia locativă
actuală;
• Acte de stare civilă (copii xerox) – certificat de naştere, certificat de căsătorie,
buletin/carte de identitate
În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va depune acte în dovedire:
- tineri proveniŃi din case de ocrotire socială-adeverinŃă de la instituŃia de unde
provine;
- persoane cu handicap grav/accentuat/mediu-certificat de încadrare în gradul
respectiv (copie);
- veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ai Decretului-lege nr.118/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare – certificat de încadrare în categoria
respectivă;
- repatriaŃi – copie după actele care atestă dobândirea sau redobândirea cetăŃeniei
române;
- evacuaŃi din case naŃionalizate – copie după actele care atestă dobândirea casei de
către fostul proprietar.
Dosarul cu actele depuse – conform listei cu actele necesare la dosar pentru solicitarea
repartizării unei locuinŃe cu chirie din fondul locativ de stat, conŃine un număr de ………… file
(inclusiv prezenta cerere).
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realităŃii.

Telefon: _______________
Data ………………… 20

Semnătura,

