DOMNULE PR|MAR,
Subsemnata(ul).
..... avAnd domiciliul stabil
inlocalitatea...
str..
....... ......nr.
b1......
scara
etaj.
ap. .........., rog prin prezenta a supune aprobdrii
Consiliului Local al Municipiului Cdlaragi, prezenta cerere prin care solicit
rcpartizareaunei locuinte sociale compusddin ..
camere.
In prezent locuiesc in localitatea
....,. strada ....
+

nr. ..... bloc... scara .... etaj...... ap. ... in imobilul proprietatea
....in calitate de chiriaq ltolerat in spaliu/fird forme legale.

AGTE JUSTIFIGATIVE- pentru oblinerea unei locuinle
sociale in municipiul Gilirasi:
Cererea de locuinJd se efectueazd, numai irrdividual gi in nume propriu.
Actele pentru oblinerea unei locuinle sociale vor fi cuprinse intr-un dosar, dupd cum
urmeazd,:
l.Copie xerox - B.I/C.I - solicitant, sofie qi copiii - (familia solicitantutui) ;

- Copie - certificate de nagtere pentru copiii minori ai solicitantului;
- Copie - act de stare civili - certificat de cisitorie,
- Copie BVCI - actele de identitate persoanele care convie{uiesc qi au domiciliul
stabil la adresa solicitantului;
o Condi{ii de locuit ale solicitantului - solicitantul Ei familia acestuia sd aibd
domiciliul stabil, pe raza municipiului CdlSraqi.
2. Copie alte acte de stare civili (certificat de deces - dupl caz pentru unul
dintre membrii familiei sau persoanele care conviefuiesc cu solicitantul , sentin{5
de divor{)- solicitant - dupi caz .
3. Adeverin{i eliberati de Serviciul Pulblic Centrale Termice - din care sb rezulte,
dacd delin da/nu in calitate de chiriag - o altd locuinld din fondul locativ de stat qi nu
frgureazd, in evidenfd cu debite restante - (sediu SPCTAFL - Cdldragi str. I Decembrie 1918
nr. I Bl. A24, Sc. 4, parter).
4. Declarafie notariali - (NOTAR PUB[,IC) datd a1'i;t de solicitant de so1/sofie gi de
membrii majori ai familiei ai solicitantului, care locuiesc Ei gospoddresc impreund,
din care si reiasd faptul c6:
- este titularul cererii pentru ob{inerea unei locuin{e (pentru solicitantul cererii);
- nu au definut, nu de{in qi nu au instriinat o locuin{i proprietate pe teritoriul
Rom6niei dupd 01.01 .1990;
- nu au beneficiat gi nu beneficiazil de sprijinul statului in credite gi execulie
pentru realizarea unei locuinle;
- nu defin, in calitate de chiriag, o altd locuinld din fondul locativ de stat.
- nu realizeazd nici un venit -solicitant, solie gi copiii majori ai acestuia - unde este
cazul.
Persoanele care au dubld cetdfenie, vor completa dosarul gi cu inscrisurile eliberate de instituliile
abilitate din lara in care are o altd cetdtenie decdt cea romAn6, care sd ateste cd nu se incadreazdintruna din condiliile anterioare prevdzute mai sus.

5. Certificat fiscal - eliberat de Taxe gi Impozite Locale din cadrul Primdriei
Municipiului CildraEi.

6. Contractul de inchiriere - inregistrat la Direcfia Generald a Finanlelor publice
Cdldragi - dupd caz;
7 . Acte doveditoare privind veniturile obfinute.
Venitul mediu NET lunar pe membru de familie pentru ultimele 12 luni:
- adeverin{d cu venitul net defalcat pentru ultimele 12 luni (venit realizat in

-

fiecare lund, venituri de naturd salariald din programul de contabilitate -SAGA);
ajutor de gomaj - cupon ajutor qomaj pentru luna ante rioard sau adeverintd

AJOFM;

'

- cupon pensie pentru luna anterioard;
- cupon alocafie de stat pentru copiii;
- cupon ajutor social, sau adeverinld cd beneficiazd de prevederile Legii
-

41612001- privind venitul

minim garantat;

decizie de indemnizalie pentru cregterea qi ingrijirea copilului ( in v6rst6 de
pdndla2 ani, sau 7 ani pentru copilul bolnav);
- pensie pentru limitd de vdrstd (boal6, invaliditate, de urrnas, etc.) - alte venituri
oblinute in condiliile legii
- declara{ie notariall cu suma acordati sau primiti ca pensie de intrefinere pentru situafia in care nu se poate face dovada realizdrii venituriior (nu
realizeazd venituri) ;
8 Copie - Decizie de suspendare a activiti{ii pentru persoanele care se afli in
indemnizafie de creqtere copil - dupd caz;
9. Certificat de incadrare intr-o categorie in grad de handicap valabili pentru
solicitant, cit qi pentru persoane in intre{inere din famitia soticitantului - daca

este cazul.

10. Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil retrocedat fogtilor
proprietari, din care sd rezulte cd au avut calitatea de chiriag pebazaunui Contract de

inchiriere, incheiat cu SPCTAFL Cdldragi.
- Copie hotdrdre definitivd de revendicare imobil/adresd emisd de SPCTAFL CdldraEi /
Dispozilie de restituire. Dovada evacudrii din locuinla retrocedatd, in baza Legii nr.
II2ll995, a Legii nr. 1012001, sau a Legii nr. 50112002- dacd este cazul (piocesverbal de evacuare intocmit de un executor judecdtoresc sau orice alt document care s6
ateste faptul cd ali pdrdsit locuinfa) - dupd caz;
11. Copie dupi actele doveditoare pentru solicitanfii proveni(i din institufii de
ocrotire sociali. Adeverinld care sd rezulte cd solicitantul a beneficiat d; tip
rezidenfiat (provine din institulii de ocrotire sociala qi a implinit vdrsta de l8 ani)
dupd caz;
12. copie

dupi documente din care

s6 re:zulte cd au calitatea de:

- veterani qi vdduve de rdzboi, beneficiari ai prevederilor Legii nr 34112004 (urmagii
eroilor martiri, rdnili qi luptdtorii in Revolulia din decembrie 1989) a Decretului ;i
lege nr 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instauratd cu
incepere din 06.03.1945, precum gi persoanele deportate in strdindtate qi prizonierii
dupd caz;

13' Copie dupd sentinfa definitivi de adopfie - Copie dupa hotdr6rea de incredinlare
sau tutelS - dupd, caz;
14. Copii acte de studii (copie diplomd) - ultima gcoald absolvitd cu diploma (;coal6
gimnaziald, liceu, facultate) - pentru solicitant;

15' Copie dupi

.-

Actut de proprietate al imobilului unde solicitantul
s! rvverw
locuieste-

impreund cu proprietarul.
16' SchifI cu evidenfierea suprafefelor de

Ia domiciliul stabit al solicitantului si
fami|ieiacestuia,intocmitideopersoaniautorizatd.
l7' Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil persoanele qi
familiite
care urmeazd a fi evacuate sau au fost evacuate prin proced-uri
de executare siliti
din locuinfe, in urma neachitirii obligafiilor derivate din contractele
de credit
ipotecar - conf. prevederile Legii n .1qz20l7 pentru completarealegii
locuinlei
nt-' 11411996

18'

striini

- (sd prezinte sentin{a de evacuare sau ale acte doveditoare evacudrii).

care au dobindit protecfie interna{ionalr in Rominia, prin
asigurarea
accesului qi dreptul la o locuinfi si faci dovada de sunt
lualiin evid"enfi de
a utoriti{ile statulu_i (Inspectoratul
General pentru Imi gri ri).
Actele justificative necesare oblinerii unei lo"cuinie sociale
au la bazd
prevederile legale Legea 11411996 Legea locuinfei,
Hotdrarea de Guvem nr.
de punere in aplicare a prevederilor Legii
vind liberul acces la informafiile de interes
rsoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal qi libera circula[ie a datelor, precum qi
alte prevederi legale in
vlgoare .
tele anexate prezentei, care stau la baza
ei locuinfe sociale, corespund realitifii
site-ul www.primariacalarasi.ro /Direciiile

In conformitate cu H.C.L nr.2512019.
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AGTE JUSTIFIGA
pentru obtinerea unei locuinte sociale in municipiul Gdliragi:
Cererea de locuinld se efectueazd, numai individual Ei in nume propriu.
Actele pentru oblinerea unei locuinte sociale.ror fi cuprinse intr-un dosar, dupd cum
vrmeazd'.
l.Copie xerox - B.I/C.I - solicitant, sofie ;i r;opiii - (familia solicitantului) ;
- Copie - certificate de nagtere pentru copiii minori ai solicitantului;
- Copie - act de stare civilS - certificat de cilsltorie,

- Copie BVCI - actele de identitate persoanele care convie{uiesc gi au domiciliul
stabil la adresa solicitantului;
o Condilii de locuit ale solicitantului - solicitantul gi familia acestuia sd aibd
domiciliul stabil, pe raza municipiului Cdldraqi.
2. Copie alte acte de stare civild (certificat de deces - dupd caz pentru unul
dintre membrii familiei sau persoanele care conviefuiesc cu solicitantul , sentin{i de
divor,t)- solicitant - dupi caz ,
3. Adeverinfi etiberati de Serviciul Public Centrale Termice - din care sd rezulte,
dacd delin da/nu in calitate de chiriu$ - o altd locuinld din fondui locativ de stat gi nu
figureazl,in eviden!6 cu debite restante - (sediu SPCTAFL - CaldraEi str. I Decembrie 1918 nt. I
Bl. A24, Sc. 4, parter),

4. Declarafie notariali - (NOTAR PIBLIC) datd aI6ft de solicitant de so!/sofie Ei de
membrii majori ai familiei ai solicitantului, care locuiesc Ei gospoddresc impreund, din
care sd reiasd faptul c6:
- este titularul cererii pentru ob{inerea unr:i locuin{e (pentru solicitantul cerer:ii);
- nu au definut, nu de{in qi nu au instriiinat o locuin{[ proprietate pe teritoriul
Romdniei dupd 0 i.0 1. 1 990;
- nu au beneficiat gi nu beneficiazd de sprijinul statului in credite gi execulie pentru
r eahzar ea unei 1o cuinle ;
- nu deJin, in calitate de chiriag, o altd locuintd din fondul locativ de stat.
- nu realizeazil nici un venit -solicitant, sofie qi eopiii majori ai acestuia - unde este
cazu|
Persoanele care au dubld cetdlenie, vor completii dosarul gi cu inscrisurile eliberate di: instituliile
abilitate din lara in care are o alti cetdfenie decdt cea romdn6, care sd ateste cd nu se incadreazd intr-una
din condiliile anterioare prevdzute mai sus.
Impozite Locale din cadrul Primariei
Certificat fiscal eliberat de Taxe

-

5.

qi

Municipiului Cdi[raEi.

6, Contractul de inchiriere

- inregistrat la Direclia Generald

a

Finanlelor Publice

CalaraEi - dupd caz;
7, Acte doveditoare

nrivind veniturile obtiinute"
Venitul mediu NET lunar pe membru de familie pentru ul
adeverinld cu venitul net defalcat pentru ultimele 12
lun6, venituri de naturd salariald din programul de

ajutor de Eomaj

- cupon ajutor gomaj pentru I

in fiecare

abili
everint6

AJOFM;
cllpon pensie pentru luna ante' toard;
cllpon aiocalie de s'uat pentrr-i copiii;
oupon ajutor social, sau adeverinfa cd beneficiazd de prevederile Legii 41612001^rirrind rzcnifrrl rninim sarantat'.

-

decizie de indemnrzalre pentru cresterea sl lngrulrea coprlulul I ln varsL4 uc palr4
la2 ani, sau 7 ani pentru copilul bolnav);
pensie pentru limita de vdrsta (boal6, invaliditate, de urmas, etc.) - alte veniturji
obfinute in condiliile legii
I

declaratie notariali cu suma acordati sau primitd ca pensie de intrefinere
i
pentru situafia in care nu se poate face dovadareahzdrii veniturilor (nu realizeazit
venituri) ;
8 Copie - Decizie de suspendare a activitafii pentru p@rsoanrele care se afld if
indemnizafie de creqtere copil - dupd, caz;
9. Certificat de incadrare intr-o categorie in grad de handicap valabil6 pentrp
solicitantr cit gi pentru persoane in intrefinere din familia solicirlantului - dac6 estb
cazuL

10. Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil retrocedat fostilo]r

proprietari, din care sd rczulte cd au avut calitatea de chiriag pe betza unui Contract

d]e

inchiriere, incheiat cu SPCTAFL Cdtdragi.
- Copie hotdrdre definitivd de revendicare imobil/adresd emisd de S;PCTAFL Caldrasii/
Dispozilie de restituire. Dovada evacudrii clin locuinla retrocedatd in baza Legii nf.
II2l1995,a Legii nr. 1012001, sau a Legii nr. 50112002- dacd este cazul (proces-verbpl
de evacuare intocmit de un executor judecb"toresc sau orice alt document care sd atesfe
faptul cd ali pdrdsit locuinfa) - dupd caz;
11. Copie dupi actele doveditoare pentlu solicitanfii proveniifi din institufii de
ocrotire social[. Adeverinld care sd rezulte cd solicitantul a beneficiat de tip rezidenliflt
(provine din institulii de ocrotire sociald gi a irnplinit vdrsta de 18 ani) dupd caz;
12. Copie dupi documente din care sd rezult,o cd au calitatea de:
- veterani gi vdduve de rdzbor, beneficiari ai prevederilor Legii nr 34112004 (urmagii
eroilor martiri, rdnili gi luptatorii in Revolulia din decembrie 1989) Ei a Decretului - lege
nr 1 1811990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura inistauratd cu incepere
din 06.03 .1945, precum gi persoanele deportate in strdindtate gi prizonierii - dupva caz;
13. Copie dupi sentinfa definitivi de adopfie - Copie dupd hottu'Area de incredintare
sau tuteld - dupd caz;
14' Copii acte de studii (copie diplomd) - ultima gcoald absolvitd cu diplomd (Ecoala
gimnaziald, liceu, facultate) - pentru solicitant;
15. Copie dupi - Actul de proprietate ;al imobilului runde srolicitantul locuiegte
impreund cu proprietarul.
16. SchiJi cu evidenfierea suprafefelor de la domiciliul stabil al solicitantului qi
familieri acestuia, intocmiti de o persoand autorizati.
17. Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil persoanele qi familiile carre
urmeazi a fi evacuate sau au fost evacual.e prin proceduri de rexecutare siliti din
locuin{e, in urrha neachitirii obligafiilor dr:rivate din contractele de credit ipotecar
- conf, prevederile Legii nr. 14312017 pentru completarea Legii locuingei nr. 11411996
- (sd prezinte sentinfa de evacuare sau ale acter doveditoare evacudr.ii
18" Str6ini care au dobAndit protec{ie interrna{ionald in
asiguranea
accesului qi dreptul la o locuin{a sd facd clovada cl
den{f, de
autorit6{ile statului (Inspectoratul General pentru Imig
SOLICITANTUL va verifica lunar sau de cA
vizierul
Primiriei Municipiului Chliragi, sau site-ului w.w.w pr
pentru a
lua la cunogtintd de eventualele modificdri legale care pot
Relalii suplimentare puteli obline pe site-r-rl \4nvw,pr
/Directiile
Prin-rariei/Directia Juridica si Administratie Locala/ComparLimentul Fond locativ/ANIINTURI
FPI6-02 ver.4

