CERERE
Subsemnatul(a)……………………………………………………………… născut(ă) la data
de …………………………..în localitatea…………………………………………………cu domiciliul
în ………………………………………. str………………………. nr……., bl……. , sc....., et……,
ap…, îndeplinesc condiŃiile prevăzute de Programul naŃional privind sprijinirea construirii de
locuinŃe proprietate personală, aprobat prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.51/2006 pentru a
beneficia de o subvenŃie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală în
……………………………………………………………………………………………………………
(adresa)
…………………………………………………………………………………………………………...,
conform Contractului……………………………, încheiat cu ………………………………………….
(nr./data)
……………………………………………………………………………………………………………
(numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar)
Declar că, am încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o instituŃie financiarbancară specializată, împrumut destinat finanŃării construcŃiei locuinŃei pentru care primesc subvenŃia
de la bugetul de stat.
În vederea constatării îndeplinirii condiŃiilor pentru acordarea subvenŃiei de la bugetul de stat
pentru realizarea unei locuinŃe proprietate personală anexez următoarele:
• Copie autentificată după buletinul de identitate/cartea de identitate;
• DeclaraŃie autentificată a titularului cererii şi, respectiv, ale membrilor familiei-soŃ/soŃie, şi/sau
copii aflaŃi în întreŃinerea acestuia/acesteia- că nu deŃin o altă locuinŃă în proprietate sau, după
caz, că deŃin o singură locuinŃă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafaŃă construită
desfăşurată mai mare de 50 mp şi că este singura locuinŃă deŃinută în proprietate de unul sau
mai mulŃi dintre membrii familiei, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de
subvenŃii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinŃe şi că este prima locuinŃă pe care o
construiesc prin credit ipotecar;
• Dacă este cazul, o adeverinŃă eliberată de Primărie din care să rezulte că:
au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinŃelor proprii,
datorită unor calamităŃi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac
vinovaŃi;
sunt evacuaŃi din locuinŃe situate în construcŃii expuse unui risc major, cum ar fi
alunecările de teren, seismele, inundaŃiile;
sunt evacuaŃi din locuinŃe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari
a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaşi în astfel de locuinŃe.
• Extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subvenŃie deŃine un drept real sau
de folosinŃă asupra terenului pe care se realizează construcŃia locuinŃei;
• Documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică
autorizată în domeniul construcŃiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a
antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcŃia locuinŃei (certificatul de
înmatriculare/înregistrare la registrul comerŃului şi obiectul de activitate pe domenii, în
conformitate cu prevederile din statutul propriu);
• Copie după contractul de construire a locuinŃei;
• Copie după graficul de execuŃie a lucrărilor de construcŃie;
• Deviz general de cheltuieli, întocmit şi certificat de antrepenorul general;
• Cerere tip.
Dosarul cu actele depuse – conform listei cu actele necesare la dosar pentru acordarea
subvenŃiei de la bugetul de stat pentru realizarea unei locuinŃe proprietate personală, conŃine un
număr de ……….. file (inclusiv prezenta cerere).
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realităŃii.
Semnătura,. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . .

