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 □
Revin la cererea mea nr.____________/______________ conform căreia am figurat pe lista
solicitanţilor de locuinţe pe anul_________,
Pe a mea răspundere şi în cunoştinţa sancţiunilor penale pentru fals în declaraţii, prevăzute în
art.292 Cod penal, declar că nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea
unei locunţe nici eu nici membrii majori ai familiei mele.
Deasemenea, declar următoarele:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Documente necesare:
•
•
•

•
•
•

declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are calitatea de tolerat
în spațiu
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);
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)
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
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)
alte documente din care să rezulte eventuale modificări

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

Data
____________

Semnătura
________________

Documente depuse:
Nr.pagini/file
depuse
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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
Alte acte

6.

Total pagini/file depuse în susţinerea cererii:
Semnătură funcționar

