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ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 80/21.08.2014
ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR DE LOCUINŢE
CONSTRUITE PRIN A.N.L. PENTRU TINERI IN REGIM DE ÎNCHIRIERE
.

1. Cerere de mana; dosar cu sina.
NOTA: Titularul cererii sa fie major in varsta de pana la 35 ani, cererea efectuandu-se
numai individual si in nume propriu;
2. Copie dupa actul de naştere si actul de identitate ale solicitantului;
3. Declaraţie notariala (sot, soţie, copii majori, persoane aflate in intretinere) la orice
notar public din care sa reiasa ca nu au detinut si nu deţin o alta locuinţa in proprietate
sau nu au fost si nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinate
închirierii sau a unei alte locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat sau aflate in
proprietatea unitatii in care isi desfasoara activitatea.
NOTA: Restrictia nu are in vedere locuinţele instrainate in urma unei acţiuni de partaj
sau locuinţe trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in
natura.
4. Certificat sau adeverinţa de la Organul fiscal teritorial de care aparţine cu domiciliul
din actul de identitate, ca nu a detinut si nu deţine locuinţa proprietate personala.
5. Adeverinţa si/sau copie conforma cu originalul a contractului individual de munca, din
care sa reiasa ca titularul cererii de locuinţa isi desfasoara activitatea pe raza oraşului
M URFATLAR.In situatia in care sediul angajatorului se afla intr-o alta localitate decât
Murfatlar, solicitantul va depune si acte doveditoare ca angajatorul are punct de lucru
in Oraşul Murfatlar.
6. Ancheta sociala întocmită de către Comisia special desemnata din care sa reiasa situatia
locativa a solicitantului.
NOTA: In ancheta sociala proprietarul locuinţei va da o declaraţie pe propria răspundere
ca titularul cererii locuieşte cu chirie sau este tolerat in spaţiu. Proprietarul locuinţei va
pune la dispoziţia Comisiei de ancheta sociala copii Xerox , cadastru sau dupa caz, schiţa
spaţiului daca aceasta exista.
7. Copii xerox de pe actele de stare civila (certificat naştere, certificat căsătorie, acte de
identitate) ale solicitantului membrilor familiei acestuia si pesoanelor aflate in
intretinere.
8. Copie dupa actul de studii al solicitantului.
9. Documente medicale eliberate de medici specialisti si comisia medicala care sa
dovedeasca existenta unei boli cronice prevăzută de lege si care sa necesite o camera in
plus (sot, soţie, copii, persoane aflate in intretinere).
10. Documente eliberate de organele abilitate, calitatea de tanar institutionalizat, persoana
care a adoptat si/sau adopta copii din casele de ocrotire sociala.
11. Expertiza conform O.G. nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicata in 2013 cu modificările si completările ulterioare.

