Solicitare locuinţă socială, chirie fond de stat şi ANL – prima cerere
Către,
Municipiul Tîrgu-Mureş
Subsemnatul____________________________________________

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 □
- Locuinţe pentru tineri ( ANL) □
Documente necesare pentru locuinţă socială şi locuinţă cu chirie fond de stat:
- copie xerox după actul de identitate;
- copie xerox după certificatul de căsătorie;
- copii xerox ale certificatelor de naştere ale copiilor;
- declaraţie autentificată de notarul public că nu deţine şi nu a deţinut după data de 01 ianuarie 1990 locuinţă proprietate personală sau din
fondul locativ de stat;
- 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 autentificată la notarul public că nu s-a realizat venit în perioada sus menţionată sau cupon de pensie, ajutor social, de şomaj, după
caz);
- adeverinţă privind vechimea în câmpul muncii;
- certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, ( în caz de deficienţă medie - gr.III, accentuată-gr.II sau
gravă- gr.I al unui membru de familie);
- acte doveditoare privind calitatea de revoluţionar ( certificat atestat prin brevet), chiriaş evacuat din imobil restituit foştilor proprietari,
sportivi de înaltă performanţă, tineri din case de ocrotire socială, după caz;
- un dosar plic.
Termen de depunere - 15septembrie -15 octombrie 20__. Perioada de contestaţie 01-30 noiembrie. Punctajul se calculează conform HCLM
148/2001, modificată prin HCL 321/06.
Documente necesare pentru locuinţă pentru tineri (ANL) - în cazul persoanelor sub 35 de ani şi care au locul de muncă în
municipiul Tg – Mureş:
- copie autentificată după actul de naştere sau actul de identitate pentru solicitant şi copii simple pentru ceilalţi membrii de familie;
- copie după certificatul de căsătorie (după caz);
- declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membrii majori din familia acestuia – să nu deţină
şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii în Tîrgu-Mureş;
- copie după contractul de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice) sau declaraţie de primire în spaţiu dată de proprietarul
apartamentului/ titularul contractului de închiriere şi acte din care să rezulte suprafaţa locuibilă - metru pătrat/ persoană - (copie contract
vânzare-cumpărare, adeverinţă asociaţia de proprietari, extras CF);
- adeverinţă de la locul de muncă;
- acte din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor
sau o cameră în plus;
- copie după actul care atestă nivelul cel mai înalt de pregătire profesională, emisă de o instituţie de învăţământ acreditată de MEC sau
declaraţie că nu are nici un fel de studii;
- acte din care să rezulte calitatea de chiriaş evacuat sau în curs de evacuare din case naţionalizate;
- acte din care să rezulte calitatea de tânăr provenit din case de ocrotire socială şi care a împlinit vârsta de 18 ani;
- copie xerox după actul de adopţie;
- un dosar plic.
Termen de depunere - 15septembrie - 15 octombrie20___ . Perioada de contestaţie 7 zile de la afişarea listelor. Punctajul se calculează
conform HG. 962/2001cu modificările ulterioare.
Tîrgu-Mureş, data____________
Anexă_____ file

Semnătura_______________

