
     Către 
                         Municipiul  Târgu Mureş 
 
 
         Subsemnatul(a)___________________________________________________ cu 

domiciliul în _____________________str._____________________________nr._____, 

telefon________________ posesor al actului de identitate seria_______ nr._________ 

        Rog a mă cuprinde pe lista solicitanţilor de locuinţe pe anul 20___, pentru obţinerea unei 

 - Locuinţe sociale     □      
 - Locuinţe cu chirie fond de stat □ 
 

Documente necesare: 
1. actul de identitate al solicitantului (copie); 
2. actele de identitate ale tuturor membrilor de famile care au împlinit 14 ani (copie); 
3. certificate de naştere ale membrilor de familie cu vârsta sub 14 ani (copie) 
4. certificat de căsătorie (copie)   
5. declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care să rezulte că aceştia 

nu  deţin şi nu au deţinut  sau nu au înstrăinat după data de 01 ianuarie 1990 o locuinţă proprietate 
personală sau cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 mp., o casă de vacanţă 
şi/sau o suprafaţă de teren construibil pe teritoriul României 

6. declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care să rezulte că nu 
deţin şi nu au deţinut, în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în 
baza legilor speciale, după data de 01 ianuarie 1990 

7. declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care să rezulte că aceştia 
nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; 

8. declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are calitatea de tolerat 
în spațiu;  

9. contractul de închiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs întregistrat 
la ANAF ( va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiul locativ privat, în 
copie); 

10. acte din care să rezulte venitul realizat în perioada 01.06 -31.08 a.c. ( adeverinţa membrilor majori 
cu venitul net de la locul de muncă sau declaraţie  că nu s-a realizat venit  în perioada sus 
menţionată sau cupon de pensie, ajutor social, de şomaj, după caz sau orice alt document justificativ 
care dovedește obținerea de venituri); 

11. vechimea în câmpul muncii probate prin: copie a cărții de muncă, adeverință eliberată de angajator, 
extras REVISAL eliberat de ITM Târgu Mureș, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii, 
etc  

12. certificat  de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, ( în caz de handicap ușor, deficienţă 
medie - gr.III, accentuată-gr.II sau gravă- gr.I al unui membru de familie, în copie); 

13. acte doveditoare privind calitatea ce chiriaş evacuabil/evacuat din imobil restituit foştilor proprietari 
14. copii ale documentelor privind calitatea de -veterani și văduve de război, beneficiari ai prevederilor 

Legii nr. 341/2004( urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai 
Decretului -lege nr. 118/1990 ( persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu 
începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizionerii); 

15. acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială; 
16. acte doveditoare pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan național și/sau 

internațional ( locul I-III) legitimați la cluburi sportive afiliate federațiilor de specialitate recunoscute 
pe plan național, precum și persoane care activează în domeniul cultural ( actori, artiști etc); 

17. copie a deciziei de pensionare 
18. dosar plic 

Se va prezenta obligatoriu exemplarul original al fiecărui document pentru conformitatea copiilor 
depuse 

Termen de depunere- 15 septembrie - 15 octombrie 20__. Punctajul se calculează conform 
HCLM  nr. 259/26.08.2021 
 

Data:__________________                              Semnătura:_______________    
 
 

 



Documente depuse:                                                                                      Nr.pag/file depuse 

 

1.  actul de identitate al solicitantului  

2.  actele de identitate ale tuturor membrilor de famile care au împlinit 14 ani  

3.  certificate de naştere ale membrilor de familie cu vârsta sub 14 ani  

4.  certificat de căsătorie  

5.  declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care 
să rezulte că aceştia nu  deţin sau nu au înstrăinat după data de 01 ianuarie 
1990 o locuinţă proprietate personală sau cotă parte din suprafaţa utilă a unei 
locuinţe, mai mare de 18 mp., o casă de vacanţă şi/sau o suprafaţă de teren 
construibil pe teritoriul României 
 

 

6.  declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care 
să rezulte că nu deţin şi nu au deţinut, în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul 
locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale, după data de 01 ianuarie 
1990 
 

 

7.  declaraţie autentificată a solicitantului şi ale membrilor majori ai familiei din care 
să rezulte că aceştia nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie 
pentru realizarea unei locuinţe; 
 

 

8.  declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are 
calitatea de tolerat în spațiu 

 

9.  contractul de închiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru 
anul în curs întregistrat la ANAF 

 

10.  acte din care să rezulte venitul realizat în perioada 01.06 -31.08 a.c.. 
- adeverinţa membrilor majori cu venitul net de la locul de muncă 

 

- declaraţie  că nu s-a realizat venit  în perioada sus menţionată  

- cupon de pensie,   

- cupon ajutor social,  

- cupon ajutor de şomaj,   

- alte 
 

 

11.  acte care să ateste vechimea în câmpul muncii 
 

 

12.  certificat  de expertiză medicală a persoanelor cu handicap al unui membru de 
familie 
 

 

13.  acte doveditoare privind calitatea ce chiriaş evacuabil/evacuat din imobil 
restituit foştilor proprietari 

-actul juridic prin care s-a restituit imobilul/apartamentul: 
 

 

14.  acte doveditoarea privind calitatea de -veterani și văduve de război, beneficiari 
ai prevederilor Legii nr. 341/2004( urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în 
Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 ( persoane 
persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 
06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizionerii 

 

15.  acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială 
 

 

16.  acte doveditoare pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan 
național și/sau internațional ( locul I-III) legitimați la cluburi sportive afiliate 
federațiilor de specialitate recunoscute pe plan național, precum și persoane 
care activează în domeniul cultural ( actori, artiști etc) 

 

17.  Copie a deciziei de pensionare 
 
 
 
 

 

Total pagini/file depuse în susţinerea cererii: 
                                                                      Semnătură funcționar 

 


